
Elol, hatul APISZ Mondjak majd
a kedves olvasok. Itt elol ingyen,

ott hatul penzert (azaz, hogy
gepert) reklamozzuk a ceget.

Nem tagadom. szivem pillanat-

nyilag nem aze a bizonyos masik
cege. amelynek neve itt a kope
szora rimelve kovetkezhetne,
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hanem szazszor inkabb az

APISZ-e. amely azon keves hazai

kereskedelmi vallalatok koze
j

tartozik pillanatnyilag, amellyel K f^V^
nyugodt ujsagiroi lelkiismerettel ^P^^^^fl Kl^S^
vagyok hajlando egyuttmOkodni.

f

^
itfh

A helyzet ugyanis az, hogy jdtt ^Jmm
decembernek az a bizonyos korai i M
napja, amikor hirul vettuk. hogy
a regi, meg nyari pletyka azert I B V
valosag. Valoban 100 hijan K ^
8000 forintert arulnak az uzletben K
Commodore 16-ot. ( Ez az ar-

szinvonal ma> olyan elviselhetet- ^^HL^|
lenul alacsony volt, hogy szer- ^^Hui^V
kesztoi elveimet felreteve en is Uk^^Bs2&MtS!f
vettem magamnak otthonra egy

| MttV^^ W^k
gepet. ) A megdobbenes elemen- I Hllk\^
taris ereju volt, igy azutan a meg- 1 HlJlLvv^^
dobbent emberek mar az arusf- jM BBmU*^^
tast megelozo nap estejen sorban V HulUt ^

alltak az iizlet elott. A IkhIi
Az en megdobbenesem akkor lett ^J^^P^j^JKZZSHBl
igazan urra rajtam, amikor egyik ^^"^^^^
lapunkban olvastam a vallalat

igazgat6j£nak nyilatkozatat, amelybol megtudhattam, hogy
ez az iizlet nemcsak reklamuzlet volt, hanem igazan tisztesse

ges hasznot hozott a ceg konyhajara. A megdobbenes nem is

annyira az APISZ-nak sz6l most mar. mint inkabb az osszes

tobbi hazai cegnek. Hogy lehet az, hogy csak nekik eri meg
ennyiert adni? Hogy lehet az, hogy mas cegek, amelyeknek az

utobbi evekben lehetoseguk volt ra, hogy dollar „keretukbol"
szamitogepet importaljanak csak ,,uzsorakamattal" voltak

hajlandok eladni a gepet?
Szivem szerint ezuton inteznek nyilt levelet az illetekesekhez

Sajnos nem tudom, pontosan ki is az illetekes. De hatha valaki

magara veszi ! Egyszafral az a gondolat motoszkal bennem,
hogy itt valaki hazudik. Vagy az, aki azt all itja, hogy t isztesseges

nyereseghez jutott a 8000 forintos gepeken, vagy az, aki azt

allitja, hogy legalabb 15 ezer forintot kell elkernie egy ugyan-

BELULROL

m
"or

ilyen gepert, hogy megerje.
I

Raadasul C 16! Ez a gondolat is

motoszkal bennem, hat meg-
osztom Onokkel. Honapokkal
ezelott kaptak meg az iskolak

a megrendelesi lehetoseget C 16
gepekre. Mert hogy a Tudom£ny-
szervezesi es Informatikai Intezet

egy kereskedelmi cegiink koz-
vetitesevel nehany ezer darabot

hozat be ebbol a gepbol. Hogy
lehet az, hogy az a gep - ertesu-

leseim szerint kb. 20%-kal -

tobbe kerul ? Micsoda kopesagot
kovet el az a kereskedelmi ceg?
Nem bannam, ha szerkesztose-
giinket 6s olvasotaborunkat

venne annyiba a ceg valamelyik
illetekese, hogy folvilagositana

bennunket egy levelben, hogy
hogy is van ez? (A levelet orom-

mel kozzetennenk ehelyutt.)

Raadasul valami azt sugja, hogy
adok, vam stb. szempontbol

kedvezdbb elbfralasban reszesul

az a vallalat, amely az iskola-

programban kozremukodik
a gepek behozatalaval, mint az,

amelyik az uzletben adja el a ge-

peket. Ebbol pedig csak az kbvet-
kezik, hogy az iskolaknak dra-

gabban adott gepek kopeeknak
'\ ^W*' kevesebbe kerultek, mint az

APl'S£*hak az olcs6bban arusitottak. A kovetkeztetest az

olvasbkra bizom.

Azt pedig szinten szeretnem valakire rabizni. hogy deritene ki

s tajekoztatna bennunket es nagyrabecsult olvasoinkat, hogy
ki is hazudik ebben a kerdesben ! ? Ki kovette el a kereskedelmi

eletben egyforman tisztessegtelen dolognak szamftb huzast
- vagy extraprofit termelest vagy alulkinalast.

Addig is, amig a valaszlevelek megerkeznek, mi a magunk re-

szerol az APISZ-t valasztottuk !

(Ja ! £s ne felejtsem ! Kedves, meg gepre ahitozd olvasok ! Van
egy jo pletykam! A 8000 forintos gepek korszaka nem jart le,

sot ezutan kovetkezik. A folytatas meg ebben a felevben !)

Angyalosi List1

6

© Hlroldal - amelyben helyesbi'tjuk mult havi nagy tevedesunket. s bemutatjuk 1985 szemelyi szamit6gepet

^ BIT-LET ksr&csony - kepes beszamolb a decenben rendezvenyrol. A kepek onrnagukert beszelnek.

® Programaj&nlat - Hogyan tervezzunk karaktereket a C 64-en. ezt mutatja be egy kozepiskolas diak!

@ Post* - amelyben egy olvas6nk a megjelent szamitastechnikai irodalomban val6 tajekozatlansagunkat veti

a szemunkre. (JoggaM)

© Nyilt t6r - Szoftvertolvajlas - egy olvas6nk zsebeben kinyflt a bicska mmdatt6l. amit a hazai szoftverpiacon tapasztalt

Q Szoftverdtletek - C 16 polarkoordinatas grafika; Resz scroll Spectrumra. RESTORE n utasitas a HT-n

© Hardverdtletek - meleg RESET a ZX Spectrumra. anelkul. hogy a gepet bantani kellene

© PRIMO - a mult h6napban megkezdett tablazatot folytatjuk - ezuttal a kommun»kaci6s terulet mem6riaterkep6vel

© C 16 nyerff - uj palyazat, uj nyeremennyel - s ezuttal mar programozni kell!
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Az angol labdarugb-szovets6g a Thorn
EMI elektromkai c6ggel egyutt azon dolgo-

zik. hogy az eml6kezetes brusszeli futball-

trag6dia utSn megoldja az angol futball-

szurkol6k azonosft£s6t. A tervek szerint a

szurko!6k a klubvezetbs6gtbl k6rhetik majd.

hogy elektronikus bel6pbk6rty6t kapjanak.

Az elektronikus k6rtyak membri6j6ban rak-

ta>ozz6k el az illet<5 szurkolb szemelyi. azo-

nosft^si adatait. A JabdarugbpalySk bej£ra-

tainal levb k6szul6kbe helyezve a ka>ty3t.

csak az a szurkolb mehet tovabb. akinek

nines semmi rossz a sz^ml^j^n. Ezt a bej6rat-

nal I6vb ellenbrzb keszulek egy vele bssze-

kotott kozponti sz£mftbg6p segftsegevel 61-

lapfthatja meg. Az Oj rendszer bevezeteser<5l

meg nem dontbttek az illetekesek.

Villamgyors kezu nbk versenyeztek Tokibban
a kozelmultban. A sz6mftbg6pes szbvegfel-

dolgoz6si versenyl - ahol a k6pernybs ter-

minalok billentyuzeten jap£n 6s kfnai i* -4s-

jeleket kellett beutni - Soji Keiko 28 eves

hblgy nyerte. aki tfz perc alatt 1759 jelet

billentyuzott be.

Egyre nagyobb gondot okoz az amenkai
sz6mi'tbg6pgyartbknak 6s kereskedbknek a

szamftbg6peik irSnt megnyilvanulb csokkenb
kereslet. Ellensulyoz6s6ra rohamosan csbk-

kentik 6raikat: a Corona Data Systems
50%-kal. az IBM 1 1%-kal csbkkentette egyik

szemelyi szamitbg6p6nek ar6t, a Sinclair ceg
199 fontot, az Apple 250 doll6rt ad vissza

a vevbnek egy-egy gepe 6r6bbl. Ugyan-
akkor ugy I6tszik. ezek az akcibk sem hozzak
meg a kfv6nt eredmenyt. A vevbk varnak az

ujabb arengedmenyekre.

Az elektromkai elemekbbl keszulb sz6mftb-

gepek egyre nagyobb teljesftmenyt. sebes-

seget 6rnek el. Ugyanakkor egy bizonyos

hat6rnal tovabb menni m6r fizikai lehetetlen-

s6g. fgy az ujabb teljesltm6nyek eI6r6s6hez

uj alapelvet kell keresni. Ilyen uj elven epfti

tbbb mint t(z nyugat-eurbpai egyetem tudbs-

g6rd6ja az elsb fenysz^mftbgepet. Az optikai

kapcsolbelemekbbl felepulb computer elsb

p6ld6ny6t jbvbre tervezik elkeszfteni.

a

Az MTA Pszicholbgiai Int6zet6ben megkezd-
tek egy. az agy elektromos jelzeseinek 6r-

t6ke!6s6re szolgalb szamftbg6pes rendszer

hasznalat6t. Az uj kutat6si segedeszkbz.
sokkal tbbb inform6cibt kbzbl az aggyal

kapcsolatos elektromos jelens6gekrbl 6s az

agysejtekben vegbemenb folyamatokrbl.

mint az ismert elektroenkefalogr6f. Jelenleg

a rendszert kutat6si celokra alkalmazz£k,

de tervezik k6sbbbi felhaszna!6s6t az orvosi

gyakorlatban is.

A Bolgar Tudomanyos Akademia Robot-

technikai Int6zet6nek munkatarsai Robko-9
neven egy szemelyi robotot mutattak be a

Plovdivi Nemzetkbzi V6s6ron. Az altaluk

kifejlesztett kis keszulek bolga> es angol

nyelven t6rsalog. kergsre k6v6t fbz es fel is

szolgalja azt. M£s peld^nyai reszt vesznek

peldaul veszelyes munkafolyamatokban. vagy
az oktat6sban is sikeresen megallj6k a he-

lyuket. Az uj bolg6r robot aranyermet nyert

a plovdivi v6sa>on.

A Zagyvarekasi Beke Tsz muszaki fejlesztb

gardaja es az MTA-SZTAKI ket evvel ez-

elbtt fejlesztesi tarsul6st hozott letre. A szb-

vetkezet fejlesztbi a SZTAKI altal korabban
kidolgozott modulrendszer alapj6n a mezb-
gazdasSgi nagyuzemek igenyeit kie!6gftb

sz£mftbg6p-rendszert terveztek. A tsz altal

Szolnokon letrehozott kisuzemben hozz4-

kezdtek a gy6rt6s elbkeszltesSnez. Az Ag-
rosys - ez a t6rsul6s neve - komplett mezb-
gazdas6gi v6llalatiranyft6si rendszereket

kiva> forgalmazni.

Az angol Datapath ceg olyan sz6mftbg6p-
termm6lokra kapott nagyerte^u kfnai meg-
rendel^st, amelyekbe latin betus billentyuze-

ten keresztul kell a kfnai szavakat fonetikus

kiejtes szerint bevinni 6s a k6szulekhez kap-

csolt kulbnleges kifrbszerkezet m^r a kfnai

ir£sje!eket frja ki a papfrra. Az uj eszkozzel

mintegy tizenketezer kfnai fr^sjel frhatb ki.

A Szovjet Tudomanyos Akad6mia 6s a szb-

vets6gi kbzt^rsas^gok akad6mia'i kbzbtt auto-

matiz^lt mform^cibs h^lbzatot 6pftenek ki.

A sz^mftbg6pes telefonbsszekbttet6sen ala-

pulb rendszer m^r mukbdik Riga. Leningrad

6s Moszkva akad6mi6i kbzbtt. A rendszer

muszaki b£zis£nak l6trehoz£s3ban a szovjet

szakemberek mellett bolgarok. magyarok 6s

NDK-beliek is r6szt vettek.

Egyedulallb v^llalkoz^sba kezdtek a Szegedi
Jbzsef Attila Tudom^nyegyetem irodalom-

tort6n6szei 6s kibernetikusai. Elhat4rozt6k.

hogy szcimftbg6p segfts6g6vel elk6szftik a

vil^girodalom kronolbgiai repertbriumat.

A munka sor^n tbbb mint harmincezer fontos

mform£cibt kell bet6plalmuk a g6pbe az (ras

elterjed6s6tbl napjainkig szuletett irodalmi

alkotSsokrbl. Az angol nyelven k6szulb idb-

rendi repertbrium nem egyszeruen egy kata-

Ibgus lesz. hanem az adott korok tbrt6nelmi

viszonyai kbz6 helyezi el az irodalmi alko-

tasokat.

1 ft

A kiskertek 6s a szamftbg6p kapcsolata igen

t6volinak tunhet. Pedig lehetnek esetek,

amelyek kbzel hozzak bket. Ilyen eset p6ld4ul #

hogy a Vetbmagtermeltetb 6s £rt6kesftb

Vallalat olyan sz3mftbg6prendszert uzemel-

tet. amely megmondja. hogy melyik bolt-

ban, mekkora vetbmagk6szletnek kell len-

nie ahhoz. hogy az orsz^g kulbnbbzb r6szein

a kiskertekbe elegendb jusson.
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A Personal Computing (USA), a Practical

Computing (Anglia), a CHIP (Olaszorszag.

Hollandia. NSZK). a Chip-micros (Spanyol-
orsz£g) 6s a Micro 7 (Franciaorsz£g) cfrnu

lapok szok^sos ev v6gi szavaz£s3n a Home-
computer kateg6ri£ban az Armstrad. illetve

nemet nyelvteruleten ismert nev6n a Schnei-
der gepeke lett az els<5s6g. A g6pcsal£db6l
(CPC 464. CPC 664. CPC 6128) kepunkon
a CPC 664-et ietjak. A gep akar a csalad

tobbi tagja. Z80 processzorra 6pul. A ket

kisebb g6p 64 kbyte-os. a nagyobb 128-as
RAM-mal keszul. mindehhez 32 kbyte-os
ROM jarui. A kepernyofelbontas 25 sor 20.

40 vagy 80 karakter. GrafikSja: 640x200
pont k6t szfn eset«§n. 320x200 pont n6gy
szinnel, s 160x200 pont 16 szfnnel. Hang-
generStora 3 szblamot 6s het okt£vot kepes
produkalm. van hozzci meg egy z3jgener3tor,

s mmdez mon6ban vagy sztereoban. T£rol6-

k6nt a sze>ia legkisebbje be^pi'tett magn6val.
a k6t nagyobb be^pitett floppy drive-val

rendelkezik. Term^szetesen mindegyik kepes
a be nem epftett m3sik fajta ta>ol6t is hasz-

nalni. Az ara? Az NSZK-ban jelenleg 900.

1500. 1600 marka.

Telethese neven elektronikus beszel<5gepet

fejlesztett ki egy svajci kutatbintezet. A mikro-

sz6mit6g6pes. mesterseges beszedet produ-

kal6 k6szul6k segfts^gevel a n6mak is be-

kapcsol6dhatnak az emberi ta>salg£sba. s<5t

akar telefon£lhatnak is. Az uj segedeszkozt

egy 1 5 6ves n6ma fiu mutatta be egy zurichi

sajt6taj6koztat6n.

^adi6s taviranyitassal mukodo" robot okol-

vfv6t keszftettek az NDK-beli Ronneburg
banyabiztonsSgi eszkbzoket gyart6 vallalata-

nak szakemberei. A kiuthetetlen robotpartner

elGszor m6g csak v6dekezni volt k6pes.

tovabbfejlesztett valtozata azonban mar j6i

iranyzott horogut^seivel okoz meglepetest

a kev6sb6 rutinos 6k6!vlv6knak. £rdekess6ge

a robotnak egy6bk6nt. hogy uteseinek er<5s-

sege. taktikaja es gyorsasaga az edz6partner

kepessegeihez alaklthat6

Szeminanumok. tanfoiyamok. konferenciSk

hallgatoinak gyakori panasza, hogy nem k6-

pesek egyidejuleg figyelm. megerteni az el-

hangzottakat es ugyanakkor le is jegyzeteln:

azokat. Ezt a gondot kuszbboli ki a Pa-

nasonic c6g £ltal kifcjlesztett elektronikus

tabla. A tablara fellrtakat a hozz£kapcso(t

maso!6g6p A4-es meretben. a kivSnt p6l-

danyszamban azonnal ki tudja nyomtatni.

A Copy Chart elnevezesu maso!6t£bla nagy-

ban e!6segfti az el<5adasok hatekonysagat

Egy 14 eves fiu ejtetlo amulatba a franco

kozvelemSnyt a kozelnu' itban. A meglehet6-

sen fiatal szamtt6g6p-pr jgramozo ket nagy-

sikeru sz£mit6g6pprogn.nja reven maris

milliomos lett. Egyik programja a magan-
kereskedelem ugyvitel6t egyszeruslti. mig a

masik az atlagembernek teszi Iehet6ve. hogy

szemelyi szam(t6gepevel a programozasi

nyelvek ismerete nSlkul is kommunikalm
tudjon. A fiatal zsenit az amerikai Apple ceg

europai kozpontja karolta fel es segftette az

ervenyesulesben.

Pugg6leges tengely korul forg6 tarcsara he-

iyezett fenydi6dakkal allltottak el<5 harom-

dimenzi6s. terhatasu mozg6 kepet az ame-

rikai Massachusetts Technology Institut fej-

Ieszt6int6zetben. A percenk6nti tbbb mint

ezer fordulat sorSn a fenydi<5d£k 256 kepet

elemtenek meg, amely a szem tehetetlens6-

get figyelembe v6ve jo kepmin<5s6get ered-

menyez. A keszuleket szamftogep vezerli.

Az uj technikai eszkozt az elkepzelesek sze-

rmt tobbek kozott j6l alkalmazhatjak majd a

radartechnik^ban. a sz^mit6g6pestervezesben

es az orvosi gyakorlatban is

Regt dolog a sa/tdhiba. No, de ekkcra. mint

a mult havi sza'munk hiroldald'n. az Uj rovat-

ban ..termett". igazdn mkasa'g. A k6p 6s a

szovegnem illettek ossze. (meak6phez tartozd

vafddi szbveg. s hozza' egy uj^vi eln6z6s-

Az Osborne Computer Corp.. Osborne 3 ne-

ven hordozhat6 szamltogepet hozott a piacra.

A 16 bites szamft6gep processzcra 80086.

memoriaja 256 kbyte. 16 K ROM es 4 K

tartalmat megtartb RAM. A keperny6 fo-

lyadekkristalyos, 80 oszlop. 16 sor. 480x

128 keppont telbontasu. A gep beSpitetten

tajtalmaz 2x360 kbyte floppy hatt<§rtarat. A
mem6ria 512 kbyte-ra b<5v(thet<5. A haszn^lt

operaci6s rendszer MS-DOS 2.11. a ROM
terminal emul^ci6t is tartafmaz. A g6p su-

lya 1 1 font, ara 1895 dollar.
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A COMMODORE 64 egyik grafcikai lehetosege, hogy barmilyen
alakzatot, esetleg figur6t egy karakternyi helyen megjelenft-
hessunk.
A karakterek lehetnek tobbszinGek, illetve ugynevezett
standard karakterek. Ezen klviil csak emlit^skeppen ; van
a Commodore-nak egy „bovitett hatterszm uzemmodja '.

Barmely karakter, grafikus jel egy 8x8-as pontracs segitsege-
vel abrazolhatb, a pontok mindegyike bekapcsolt (1) vagy
kikapcsolt (0) allapotban van. A C 64 a karaktereket a karakter-
generator ROM-ban tarolja.

Minden egyes karakter 8 byte-on tarol6dik. Minden egyes byte
valamely sorat reprezentalja a karaktereknek. (Azon belul
minder* bit egy pontot reprezental.) A ,,0" bit azt jelenti,

hogy a pont ki van kapcsolva, az ,.1 " bite pedig azt, hogy a pont
be van kapcsolva.

128 64 32 16 8 4 2 1

1 0 1 0 0 1 1 0

8 ilyen sorbol all minden karakter ,,mem6riakepe". A byte-okat
jobbrbt balra sz£mozzuk meg a 2 hatvanyaival. Egy sor erteker!
ugy kapjuk meg, ha a bekapcsolt bitek erteket osszeadjuk.
Peldankban ez igy nez ki:

128 32 4 2 = 166
Ez a byte erteke.
Ez sajnos nagyon hosszu, faradsagos munka lenne, sok szamo-
last igenyelne. Ezt konnylti meg a cikk vegen levd program.
A karaktermembria a ROM-ban 53248 helyen kezdddik. Az also
nyolc byte az 53248 helytol az 53255 helyig a / jel mintajat
tartalmazza, melynek karakterk6d erteke nulla, a kepernyo-
memdriaban. A tobbi karakter adata innen kezdve egeszen
55298-ig terjed.

Persze ahhoz, hogy uj karaktereket hozzunk letre, a karakterek
adatait at kell menteni a ROM-b6l a RAM-ba. Ezt a mGveletet
hajtj£k vegre a program 260-290-ig tart6 sorai.

A program
A program elejen egy kicsit varni kell, ez ne ijesszen meg sen-
kit sem. Ne kezdjen senki a billentyuk vad nyomkodasaba.
A va>akozas oka, hogy itt menti £t a program a karakterek
adatait a ROM-b6l a RAM-ba.
A kovetkezo lepesnel a gep kerdez as erre val6s valaszt var, es
ha ez nem Igy tortenik konydrtelenul ujbol kezdi a kerdest

!

Ha valaki tobbszlnu karaktert klvan tervezni ugy a ,,3. szin"
kerdesnel vigyazzon.
Itt csak 8 es 15 kozotti szamot adhat meg, mert kulonben
a karakter standard karakterkent jelenne meg.
8 fekete
9 * feher

10 ad piros
11 = tiirkiz

12 lila

13 u zold
14 = kek
15 = sarga

A gep feltesz egy kerdest :

- ,,Meg kivanja valtoztatni a paplr szfnet?"
Ez azt jelenti, hogy ha valaki a kepernyo belso teglalapj£nak
a szinet meg kivanja valtoztatni, akkor itt lehetosege van ra.

Kezzel 6s botkormannyal is vezerelhetjiik a kurzort a tervezes-
nel.

Ha keszen vagyunk a tervezessel, nyomjuk meg a(^]billentyGt
6s maris befejeztuk a tervezest. A megtervezett karaktert
inverzben is meg lehet nezni, aki kivanja. Ha az inverz meg-
tetszik, akkor a g6p automatikusan az inverzkep adataival
dolgozik tovabb.
A masolashoz a gep betolti a program masodik felet is. Aki a
programban valo masolast valasztotta, annak nines mas dolga

/. liata

1 REM*** ****** ************** *****
2 REM* %

3 REM* KARAKTER TERVEZO PROGRAM *

4 REM* <C> VIGH J02SEF 1985 *

5 REM* *

8 REM****** **************** ******
10 POKE53288,0:POKE53281 ,2 : PR INT"^^"
20 PRINT" , J<ARAKTER EDITOR!
30 PRINT"

|

40 PRINT"

|

50 PRINT"

|

60 PRINT"

|

70 PRINT" | E PROGRAM SEG ITSEGEVEL TETSZOLEGES
80 PRINT" I ALAKZATOKAT TERVEZHET EGY 8*8-AS ME
90 PRINT" I ZOBEN. ft TERVEZETT FIGURA EGY KARAK
100 PRINT" | TERNY I HELYEN JELENIK MEG.
1 10 PRINT"

|

120 PRINT" | I

130 PRINT"

|

140 PRINT"

|

150 PRINT"

|

160 PRINT"

I

170 PRINT"

|

180 PRINT"

|

190 PRINT" |

";""; "JO SZORAKOZAST' "; "'
200 PRINT"

I

210 PRINT"

|

220 PRINT"

|

230 PRINT"

|

240 PRINT"

|

250 PRINT" v- J<OTHE WHITE JAWS SOFTWARE 1385!

—

260 POKE56334,0:POKE1 ,PEEK< 1 >AND251
270 FOR I =0TO2047: POKE I* 12288, PEEK < 1*53248) :NEXT
280 POKE 1 ,PEEK < 1 ->0R4 : P0KE56334 ,

1

290 P0KE53272,29
300 PRINT"iJMWOBBSZINU KARAKTERT K IVAN TERVEZNI"
310 INPUT" U/N) -;B*
320 IFB**" I "THEf-B 32 16 : G0T0358
330 IFB4K ) "N"THEN300

E:G0T04 12340 B =200: PR INT: INPUT" 1. SZIN"
350 PRINT: INPUT" 1. SZIN';C
360 IFC<0ORC>15THEN300
370 PRINT: INPUT" 2. SZIN";0
380 IFO<0ORD>15THEN300
330 PRINT: INPUT" 3. SZIN";E
400 IFE>=0ANDE<=7THENPRINT:PRINT"8<=X<*15 CSAK ILYEN X ERTEKEKET
ADHAT

i

1
: GOTO390

|
|

418 IFE<0ORE>15THEN3O0
411 GOTO420
412 PR INT : PR INT'MEGK I VANJA VALTOZTATNI A PAPIR SZINET"
413 PRINT: INPUT" U/N) "; F$
414 IFF*-" I "THEN417
415 IFFSO"N"THEN4 12

416 GOTO430
417 PRINT: INPUT" 2. SZIN";F
418 IFF<0ORF>15THEN300
419 GOTO480
420 PR I NT : PR I NT "MEGK I VANJA VALTOZTATNI A PAPIR SZINET"
430 PRINT: INPUT" <I/N)";F*
440 IFF**" 1 "THEN460
450 IFF*O"N H THEN420
455 GOTO480
460 PRINT: INPUT" 4. SZIN"/F
470 IFF<0ORF>15THEN300
480 I I Mil MMWffllMmi
490 PRINT:PRINTTAB( 18); "VAGY"
500 PR I NT : PR I NTTAB ( 1 5 ) >

u HWEZ IVEZERLES
510 GETA*: IFA*=" "THEN510

520 IFA*="B"THENFRINT"Mi
(PORT 1-ES>";

530 IFAS* "B "THENPR INT" CSATLAKOZOAL JZ ATBA S NYOMJA MEG A TUZELO

G0MB0T !

" : GOTO560 | |

540 1FASO "K"THEN480
550 FOR I =0TO 1 5 : PR I NTSPC (48 ) : NEXT: GOTO590
568 I FPEEK ( 5632 1 ) =239THENF0R I =0TO 1 5 : PR INTSPC ( 40 ) : NEXT : GOTO 1 730

570 GOTO560
580 IFA*="B"THEN1480
590 PRINT" f KARAKTER EDITOR! s"?

600 PRINT"

|

610 PRINT"

I

628 PRINT"

I

630 PRINT"

|

640 PRINT" |
I
"'*

650 PRINT"

I

BBDTKORMANY"

DUGJA BE A BOTKORMANY CSATLAKOZ 0JAT A

SZAMHASTECHNIKAI MEUtKlEl JANUAR



660 PRINT" I J<EZELES»1 l">

670 PRINT"

I

680 PRINT"

I

630 PRINT"

I

700 PRINT"

I

710 PRINT"

I

720 PRINT"

I

730 PRINT"

I

740 PRINT"

I

750 PRINT"

I

760 PRINT"

I

770 PRINT"

I

730 PRINT"

|

790 PRINT"

I

800 PRINT"

|

810 PRINT"

I

820 PRINT" * |(C)THE WHITE JAWS SOFTWARE 19851 J ">

830 GETS*: IFS*< >CHR*< 32 )THEN830
840 FORI»0TO15:PRINTSPC<40> :NEXT: IFF$= "

I "THENP0KE5328 1 ,F

845 IFF=7THENPR INT "B" : G a0 : GOTO350
847 G»7
850 GOSUB860: GOTO 1305
860 PRINT" f *ARAKTER EDITOR! .";

870 PRINT"

|

830 PRINT"

|

890 PRINT"

|

900 PRINT"

|

1

I

KURZOR FEL Q

KURZOR LE A
KURZOR BALRA . .0

KURZOR JOBBRA. .P

BEKAPCSOLAS S
TORLES *

UJRAKEZDES t

TERVEZES KESZ . . K

INOITAS: JBFACE1

910 PRINT
920 PRINT"

|

930 PRINT"

I

940 PRINT"

|

950 PRINT"

I

960 PRINT"

|

970 PRINT"

I

980 PRINT"

|

990 PRINT"

|

1000 PRINT"

I

1010 PRINT"

|

1020 PRINT"

I

1030 PRINT"

|

1040 PRINT"

I

1050 PRINT"

|

1060 PRINT"

I

1070 PRINT"

|

1080 PRINT"

I

1090 PRINT

SZ IN:

«

"4. SZIN:*

—J(OTHE WHITE JAWS SOFTWARE 19851
1110 IFB*»"N"THEN1 170
1120 PRINT'S" : PRINTTAB<28>; "1

.

1130 PR I NTTAB < 28 )
;

" 2 . SZIN:";D
1140 PR I NTTAB < 28 )

J
" 3 . SZIN:";E

1150 I FF* S "
I

" THENPR I NTTAB < 28 )

I

1 160 GOTO 1 180
1170 PRINT"!" :PRINTTAB<28); " 1 . SZIN:";E
1171 IFF**" I "THENPR I NTTAB (28); "2. SZINt";F
1 180 FOR I "0TO39 ! P0KE55296 I ,G : NEXT
1 190 FOR I "40TO920STEP40 : P0KE55296* I ,G : NEXT
1200 FORI=40TO920STEP40:POKE55335+I ,G:NEXT
1210 FORI*0TO39:POKE56216+I ,G:NEXT
1220 FORT=8TO288STEP40
1230 F0RI»TT0T*8:P0KE55536+I ,G:NEXTI
1240 NEXTT
1250 FORT=28TO348STEP80
1260 FORI=TTOT*10:POKE55376+I ,G«NEXTI
1270 NEXTT
1280 FOR I "0T07 : POKE 12592* 1,0: NEXT
1290 POKE 1735 ,38 : P0KE53270 ,B : P0KE53282 ,C : P0KE53283 ,D
1300 RETURN
1305 X*6: Y*4:A= 1394
1310 GETA*: IFA*«=" "THEN1310
1320 IFA*="Q "ANDY) 1 THENGOSUB 14 10

IFA$« "
A

" ANDY< 8THENG0SUB 1 480
IFA$= "P "ANDX > 1 THENGOSUB 1 550
I FA* »

"
0

" ANDX < 8THENG0SUB 1 620
I FAS" "6 "THENGOSUB 1690
IFA*= "

* "THENGOSUB 17 10
IFA$= "

t "THENGOTO300
I FA** K "THENG0T02 1 50

1400 POKE56007,E:GOTO1310
1410 V=160
1420 IFPEEK<A)«81THENV=209
1430 POKEA,

V

1440 A=A-40:Y=Y-1
1450 IFPEEK<A)*209THEN1470
1460 POKEA, 46: RETURN
1470 POKEA ,81: RETURN
1480 V= 160
1490 IFPEEK<A)«81THENV=209
1500 POKCA,V
1510 A»A+40:Y«Y*i
1520 IFPEEK<A)"2O9THEN1540
1530 POKEA, 46: RETURN
1540 POKEA, 81 i RETURN
1550 VM60
1560 IFPEEK<A)»81THENV=209
1570 POKEA,

V

1580 A»A*1 :X«X-1
1590 IFPEEK<A>*209THEN1610
1600 POKEA, 46 '.RETURN
1610 POKEA, 81 '.RETURN
1620 VM60

1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390

1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
I860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
i960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150
E Itt
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
2280
2290
2300
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2370
2380
2390
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2490
2500
2510
251 1

2512
2520
2530
2540
2550
2560
2570
2530
26C5
2607

IFPEEK < A > =8 1 THENV=209
POKEA,V
A*A-1 :X*X*1
1FPEEK < A ) =209THEN1680
POKEA, 46: RETURN
P0KEA,81 : RETURN
POKE 12592* < Y- 1 > , PEEK < 1 2592< Y- 1 ) )0R2t(X-l>
POKEA ,8 1 : RETURN
POKE 12592 < Y- 1 ) ,PEEK< 12592* <Y- 1 > >AND <255-2t <X- 1 ))

POKEA, 160: RETURN
PR INT" t JCARAKTER EDITORS-
PRINT" I

PRINT"

I

PRINT"

|

PRINT"

|

PRINT"

|

PRINT"

I

PRINT" | *EZOES:l
A KURZOR MOZGA-
SANAK IRANYAT A
BOTKORMANNYAL VE-
ZERELHET I

BEKAPCSOLAS. . .TUZ
TORLES TUZ
UJRAKEZDES !

TERVEZES KESZ . . .K

INDITAS:*PACES

PRINT"

|

PRINT"

|

PRINT"

|

PRINT"

I

PRINT"

|

PRINT"

|

PRINT"

|

PRINT"

I

PRINT"

|

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

|

PRINT'

I

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT" * a<OTHE WHITE JAWS SOFTWARE
GETS*: IFS*< >CHR*<32 i THEN1970
FOR I =0T0 1 5 : PR I NTSPC < 40 > : NEXT : IFF*" "

I
" THENP0KE5328 1 ,

F

IFF»7THENPRINT"1" : G"0 : GOTO20 10

6«7
GOSUB860
X«6:Y=4:A=1394
L«PEEK (56321)
I FL =254ANDY > 1 THENGOSUB 1410

I FL «253ANDY< 8THENG0SUB 1 480
I FL "247ANDX > 1 THENGOSUB 1 550
IFL=25 1 ANDX <8THENG0SUB 1620
IFL-239AN0PEEK < A > "46THENG0SUB 1690 :L=255 :GOTO2040

IFL-239ANDPEEK < A ) * 1 60THENGOSUB 1 690 : L =255 : G0T02040
I FL =239ANDPEEK ( A ) »8 1 THENGOSUB 1 7 1 0 : L "255 : G0T02040
GETA*
1FA$= "

t "THEN300
IFAS="K"TH€N2150
POKE56007 ,E : G0T02030
PRINT"JMM* IVANCSI MEG EGYEB SZOLGALTATASRA ?"

INPUT" < I/N) " ;D*
IFD«""N"THEN2520
IFD*<>" I "THEN2150
FOR I "0TO 1 5 : PR 1 NTSPC ( 40 ) : NEXT
PRINT" , Jf.ARAKTER EDITOR! \" t

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

1

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

|

PRINT"

|

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

|

PRINT"

I

PRINT"

I

PRINT"

|

print"i r;
PRINT"' g(C)THE WHITE JAWS SOFTWARE 19851
POKE 1336 ,38 : P0KE55608 ,E

GETA*: IFAS«" "THEN2450
IFA*»- 1 "ANDN< > 1THENGOSUB2500
IFA*="2"ANDN< >0THENGOSUB2500
IFA*«-3"THEN2520
GOTO2450
FOR I = 1 2592T0 12592 *7 : POKE < I ) ,255-PEEK < I > : NEXT
IFAS-" 1 "THENN" 1 : G0T025 12

N-0
RETURN
P0KE53281 ,212-16001 :PRINT"JM'
D I MA < 7 ) : FOR I "0T07 : A ( I ) =PEEK ( 1 2592 I ) : POKEZ 1 ,A < I ) : NEXT
FOR I "0TO7 : PR INTA < I )

; ","; : NEXT
PR INT"!" :PR INT'MMK I AKARJA MENTENI"
INPUT" < I/N) ";Y*
IFY*«"N"THENEND
IFY*<>" I "THEN2520
POKE 16000,

E

LOAD "K . E . I " ,8

ftl.l iNVtKZ

g2.1 EREDET

I

23.1 MASOLAS

AZ aiNVERZBENl ALLO SZAMOT NYOMJA LE

S 7 A M IT ASTf CHNIIAI MIUEKIET JANU A

K



mint a kurzort felvinni a iegfeiso sorba es addig nyomni
a RETURN gombot, mig a program aljara nem er. Az fgy elk$-
szult programot egybol indltani lehet, 6s meg lehet nezni
a tervezett karaktert.
A masik fajta felvetel esetlnaz adatok egy tombben heJyezked-
nek el, es mint adat kerulnek rogzitesre, eze>t a betoltesnel is

fgy kell behivni.
Akinek magn6ja van, igy mbdositson

:

2610 LOAD ,,K. E. 1 ." 6s torolje a floppyra vonatkozo reszeket.
A program masodik reszeben pedig:
2990 OPEN 1.1,1, „KARAKTER FILE"
3010 PRINT # 1, A(X)
3030 CLOSE 1

A mukod^s
1- 820 Focim, kezeles, leiras

830-1720 Karakterek adatainak kezelese 6s a kepernyon Iev6
karakterek szinezese

1730-1960 Kezeles (botkormany)
1970-2140 Karakterek adatainak kezelese
2150-2510 Egyeb szolgaltatasok
2520-2610 A program masodik felenek betoltese, illetve a

programveg
A program masodik fele:

1000-3030 Masolas
A fontosabb valtozbk:
E, C, D
F

x. y
A
A (x)

L

K
S

A karakter szinei

A papirszm
A kurzor koordinatai
A karakter POKE szama
Az adattomb
PEEK (1174) erteke
A karakter 1. byte-nek kezdocime a RAM-ban
Sorszam erteke

Kellemes 6s hasznos karaktertervezest

!

Vigh Jozsef,
Bp. XIX., Zoltan u. 4.

Egressy Gabor Finommechanikai Szakkbzepiskola ll/b.

[0^

2. list*

1000 PRINT\
1010 PRINT"!

ihFU r "|

IT"

1020
ATTERVEZNI K I VANT KARAKTER A V0NALRA KERULJ0N! 1

CLYIK KARAKTERT TERVEZZEM AT";S*
1030 L=PEEK < 1 175) :E»PEEK( 16000) :Z=( 16001 ) :K«L*8+ 12288
1040 B*PEEK (53270 ) : OPEEK (53282 ) : D-PEEK (53283

)

2560 FORI=0TO15:PRINTSPC(40):N£XT
2570 PRINT", J^ARAKTER EDITOR*

I *>P?0GRAM |

VAGY FILE M0DBAN AKARJA

I

2580 PRINT"

|

2590 PRINT"

|

2600 PRINT"

|

2610 PRINT"

|

2620 PRINT"

|

2630 PRINT"

|

2640 PRINT"

|

2650 PRINT"

|

2660 PRINT"

|

2670 PRINT"

I

2680 PRINT"

|

2690 PRINT"

|

2700 PRINT"

|

2710 PRINT"

|

2720 PRINT"

I

2730 PRINT"

|

2740 PRINT"

|

2750 PRINT-

|

2760 PRINT"

|

2770 PRINT"

|

2780 PRirJT"
|

2790 PRINT"

|

2800 PRINT" * JCOTHE WHITE JAWS S0FTVARE 19351
2810 GETAS: IFA*=" "THEN2810

IFA**"P"THEN2850
IFA*="A"THEN2975

AZ JINVERZBEN1 ALL0 BETUT NY0MJA LE

!

r

;

2320
2330
2840 GOTO2810
2850 FOR I =0TO7 : A ( I

)

SPEEK CZ + I ) : NEXT
2860 INPUT" iJMHANYAS S0RZSAMT0L IRJAM K I " ; S : PR INT" Jf
2870 PRINTS; "P0KE56334, 0: POKE 1 , PEEK ( 1 )AND251"
2880 PR INTS+ 10; "FOR I =0TO2047 : POKE I + 12288 ,PEEK ( I +53248 ) : NEXT"
2890 PRINTS+20; "P0KE1 ,PEEK( 1 )0R4 : P0KE56334 ,1"

2900 PRINTS+30; "P0KE53272 ,29

"

2910 PRINTS+40; "F0RI=";K; "T0";K+7; " :READQ:P0KE1 ,Q:NEXT"
2920 PRINTS+50; "POKE 1735, "JLJ

"

' POKE53270 , " ; B; " :P0KE53282, ";C;

:P0KE53283, " ;

D

2330 PRINTS+60;
2935 PRINTS+70;
2940 FORI=0TO7
2950 I F I =7THENPR I NTA ( I ) : GOTO2970
2960 PR I NTA ( I )

;
"

,
"

;

2970 NEXT:NEW
2975 PRINT"JB^1I LEGYEN A FILE NEVE " ; : INPUTFS

IFLEN(F*) > 16THEN2975
A*="0: "+F*+" ,F ,U"

2980 FOR I =0TO7 : A ( I> =PEEK (Z + I ) : NEXT
2990 0PEN2,8,2,A*
3000 FORX=0TO7
3010 PRINT#2,A(X)
3020 NEXTX
3030 CL0SE2

I "POKE 56007,

'

"DATA";

2976
2977

SZAMITASTECHNIKAI ME LLEKLET JINUAR

Barmely program bonyolultsaga

addig fokozodik,

amig tul nem no



Elsdsorban mint Commodore VC 20 tulajdonos fogtam tollat.

6s igy fdleg az ezzel foglalkozo cikkekkel kapcsolatban vannak
6szrev6te/eim. Nagy drdmdmre szolgalt, hogy lapjuk ezzel a ti-

pussal is elkezdett foglalkozni De... Mi6rt kozoltek olyan
olvasoi levelet, aminek irdja 70%-ig leforditott g6pkdnyvet
ajanl? Mar marciusban megjelent a magyar nyelvu VC 20
felhasznaldi kezikonyv. Sdt m6r eldjegyezhetd 6s hamarosan
kaphatd is lesz. Dr. Uri Laszld: Commodore VC 20 kezelese 6s

programozasa cimu konyve Egy6bk6nt mindket kiadvany ut6n
6rdeklddni lehet Budapesten az Akademia Kdnyvesboltban
(Bp. V., V6ci utca 22.). Tovabbi szakirodalomkent Jo/ hasznal-
hatdk a C 64-rdl irott konyv BASIC, valamint g6pi kddu prog-
ramozassal foglalkozo fejezetei is.

Furcsanak talalom. hogy amtg a hirhalomban szinte naprakesz
kulfoldi (I) informacidkat kdzdlnek. addig az Olvasoi rovat
honapokkal el van maradva a hazai hirekkel. Javaslom, hogy
rendszeresen tajekoztassak az olvasdkat a sz6mlt6stechnik6-
val foglalkozo kiadvanyok. kdnyvek megjelen6s6rdl. Nem
hiszem, hogy nagyon sok faradsagukba kerulne, hiszen el6g
szegenyes a valasztek 6s nem sok kiadd foglalkozik ezzel

a temakorrel.
A VC 20 vallatdrdl csak annyit: tdk6letesen igazuk van a hozz6-
szdldknak Nekem ugy tunik. szandekosan jaratjak le a sajtdban
6s a televizidban a VC 20-at, gondolom azert, hogy ne keru/jdn

be az orszagba sok „e/avu/t" g6p. V6lemenyem szerint ez6rt

az ar6rt, ebben a kategdriaban Jobbat nem kapni. M6g egy
kulfoldi turistautrdl, annak ellen6re. hogy olcsd - fdleg a hazai
arakhoz k6pest - nem mindig tudunk behozni C 64- et, addig
a VC 20-at koplalas nelkul megvehetjuk Tovabba. aki csupAn
a szamitastechnikai alapokat akarja elsajatitani, annak ez a g6p
tok6letesen megfelel, ugyanis a BASIC-je majdnem ugyanazt
tudja, mint a C 64-es. Megbizhatosag tekintet6ben sem hagy
semmi klvinnivaldt maga utan Az eg6sz napos kikapcsolas
n6lkuli uzemet is hiba nelkul birja. nem ugyr mint pi. a ZX 81.

A kazettas hatt6rtarbol sem felt6t/en szuks6ges a specialis

Commodore-gyartmAny hozza, s megfelel6 i/lesztdvel erre

a c6lra egy kdzdnseges magnetofon is alkalmas. A szoftver-
ellatottsaga is egyre javul. hiszen torv6nyszeruen minel tobb
g6p kerul be az orszagba - az ellenpropaganda dacara
a programok szama is annak megfeleloen gyarapszik.
EI6g r6gdta foglalkoznak rendszeresen a Z80 mikroprocesszor
g6pi kddu programozasaval. Ugy gondolom, n6mi teret adhat

-

nanak a Z80 mellett (helyett) a 65. . mikroprocesszor csaladdal

foglalkozo cikkeknek is, hiszen az orszagban valosztnuleg
mar tobb mint 10 000 ezzel a tipussal mukodd g6p van, elsdsor-

ban a Commodore g6pek.
Juhasz Gydrgy Salgotarjan, P6csk6 u. 3. VI40.

Tisztelt Juh£sz Gyorgy !

Sajnos erezzuk, hogy a konyvekkel kapcsolatban igaza van.

Ennek pedig egy igen nyomos oka van: szerkesztdsegunk
maroknyi munkat^rsanak pillanatnyilag arra nem futja kapaci-
tasabol, hogy konyvesboltokat bongesszen, es igy informalbd-
jon, hiszen a szerkesztdn kivul egyetlen olyan munkatarsunk
sines, aki foallasban a lappal tudna foglalkozni. (Egy konyv-
szemle rovat vezet6se>e vallalkozb szakember jelentkezeset
szivesen vesszuk.)
A VC 20-szal -kapcsolatos megjegyzeseit hozzaszblasnak
tartjuk, amihez nem kiv£nunk hozzafuzni semmit. Ami a gepi

k6dot illeti, nyaron eleg szepen irtunk a 65 . . csaladrbl

!

2. Sok konyv van ma mar, amelyben a Z80 teljes kodtablazata
megtalalhato. PI.: Krizsan Gyorgy: ZILOG mikroprocesszor
csaladok, Sztrokay Kalman: A Z80 Assembler HT-1080Z
sz^mitogepes-peldakkal.
Es meg sok mas kiadvany. Konyvesboltokban erdeklodjon !

Tisztelt szerkeszt6s6g

!

Sitkei Zoltannak hivnak Commodore 116-os sz6mitogep bol-

dbg tu/a/donosa vagyok. Dombdvaron a Gdgos Ignac Gimna-
ziumbai vagyok 3. osztalyos Az lenne a k6r6sem, hogy kdzbl-

jenek J6t6kprogramot az 6tletben Commodore 16-hoz, vagy
116-hoz. Ha esetleg tudnak kuldeniprogramot annak is nagyon
orulnek Kerem, levelemre mindenkeppen valaszo/jon /

Eldre is koszdndm !

ifJ. Sitkei Zo/tan 7200 Dombovar, Gunaras Camping

Nehanyszor mar megirtuk, megismeteljuk, hogy altalaban
a jatekprogramokkal szemben specialis igenyeink vannak.
Elvunk peldaul, hogy ..lovoldozos" jatekot nem kozlunk, csak
logikai jatekot. Masik eset, ha programozoi tanulsagokat
tartalmaz a jatek. Ha ilyet kuldenek olvasoink, szivesen meg-
nezzuk. Szerkesztdsegunk programok kuldesere nem vallal-

kozik.

PAIyazat szamitastechnikai taborok resz6re

nyujtando t^mogatas6rt
A KISZ KB Kozepiskolai es Szakmunkastanul6 Tanacsa fontos

feladatanaktekinti az iskolai szamitastechnikai program meg-
valositasanak, a szamitastechnikai kultura elterjesztesenek

segiteset. Az iskolaskoruak szamitastechnikaval valo meg-
ismertetesenek bevalt formaja a nya>i szamitastechnikai

taborok. Ezek munkajat technikai felteteleik javit£saval sze-

retnenk segiteni. Reszukre szamitogepeket, teljes kiepitest es

reszegysegeket biztositunk, amelyeket a t6bor idotartamara

teritesmentesen kolcsonadunk.
E tamogatas odaitelese palyazat utjan tortenik.

A palyazatok tartalmazzak a kovetkezoket

:

• a t^bort szervezo szerv vagy intezmeny nevet, cimet;

• a tabor helyet, idejet;

• a tabor celjat, programjat

;

• a taborvezeto nevet;

• a t^borba valb jelentkezes ill. reszvetel felteteleit;

• a tabor letszamat;
• a taborban elorelathat6lag rendelkezesre all6 gepek tipusat.

szamat, 6s hogy honnan szerzik a gepeket;

• es azt, hogy milyen gepeket, reszegysegeket szeretnenek

meg kapni.
A paly£zatokat minden evben februar 28-ig kell bekiildeni

a kdvetkezo cimre: KISZ KB KSZTT Budapest Pf. 72. 1388.

A palyazatok eredmenyerol aprilis 1 5-ig ertesitjuk az erintette-

ket.

KISZ KB K6z6piskolai 6s Szakmunk&stanuld Tanfcsa

K6rem, kdzdlj6k, hogy hoi tudok £RIMO tipusu szamitdg6pem-
hez /6t6kprogramot venni vagy kazettan beszerezni

!

Sipos Zo/tan 5000 Szolnok Pf. 1/3

Tudomasunk szerint az ELEKTROMODUL foglalkozik PRIMO
jatekprogramok forgalmazasaval is. Legnagyobb uzletuk

a Jaszai Mari teren van Budapesten.

Tisztelt Szerkesztos6g

!

8. oszt6lyos tanuld vagyok. tobb mint egy 6ve programozok
AIRCOMP-16-os g6pen. A g6pi kddu programozast m6g csak
most prdbalgatom. Erthetd drdmdm, amikor kezembe kerult

a BIT-LET '84 decernberi sz6ma, amelyben egy Z80 utasitas-

k6szletet kozoltek. Azonban nem vagyok biztos benne, hogy
jo-e ez a tablazat az AIRCOMP g6pre. K6rem irj6k meg,
hasznalhatdk-e az utasitask6szletben leirt kddok az AIR-
COMP-ra. Amennyiben nem, k6rem kuldjenek egy tablazatot

Schaffer Andr6s Paks, Kod6ly Zoltfy ut 1. 3/7. 7030

Az emlitett szamban kozolt tablazat termeszetesen hasznal-
hat6 (lenne), az AIRCOMP g6pre. Sajnos, nehany sajt6hiba

belekerutt, igy ket dolgot tudunk javasolni:

7. A - most mar hamarosan megjeleno - Szuper BIT-LET-ben
a tablazatot hibatlanul ujra lekozoljuk. a teljes gepi kodu
sorvezetdvel egyiitt.

Kedves Szerkesztds6g I

Hallottam, hogy 1985. augusztusi BIT-LET mellekletukben
kdzreadtak egy HT-1080Z tipusu g6pre vald sprite-szerQs6-

geket eldaHitd gepi kddu programot. Mivel iskolankban van
HT, ez6rt k6rem. ku/d/6k el nekem a programot, ha Iehets6-

ges, ugy. hogy ne legyen lefordftva, ugyanis nemr6g kezdtem
bele a g6pi kddu programoz6sba, 6s egyr6szt sok mindent
tanulhatok 6s egyebet igy e//eshetn6nk be/die. masr6szt Igy
nekem kdnnyebb b^irni. Ha esetleg nem tudnak elkuldeni a
programot ilyen formaban, akkor jd a leforditott program is.

Eldre is koszdndm: Antal Istvan Miskolc. Vologda ut 6. 3425

Az ujsagban kozolt programokat nem tudjuk olvasbinknak el-

kuldeni. (Egyelore! Lehet, hogy egyszer meg lesz ilyen szol-

galtatasunk I) Ez a program olyan terjedelmu, hogy a beirasa

tobbet venne igenybe 1 6r£nal. Ennyit meg a billentyuzet

megismerese is meger!



Tisztelt szerkesztoseg !

Kezdettol fogva olvasoja vagyok a BIT-LET-nek, Igy sokszor
olvastam mar Angyalosi Laszlb ,,bicskanyitogat6" cikkeit.

Ugy gondolom, hogy ,,idegborzol6nak" szanja ezeket az IrAso-
kat, es az An idegeimet borzolja is. Miert? Tudom An is,

hogy a szamitastechnika szerepe egyre fontosabb. As latom
An is a termAszetellenes, negativ jelensAgeket. Egyik bicska-
nyitogat6 cikkAben azt irja. hogy a hAzi szAmltbgAp csak
jAtekra j6. MAsutt azt Irja, tobb a kar, mint a haszon. DrAgAk
a gepek, dragak a szoftverek, magasak a vAmok stb. Rosszul
tanltjak az iskolakban a szamitastechnikat. Sajnos mindez
igaz, nam tudok tAnyekkel vitatkozni. Igy csak kinyflik a bicska.
As szAp csendben becsukodik. Vitatkozni szeretnAk Onnel, de
nam tudok, nam tudom cAfoIni, nem tudom bebizonyltani az
ellenkezdjAt, hat hogyne borzolbdnanak az idegeim? Am
abban biztos vagyok, hogy nem a cikkek miatt fogok ideg-
orvoshoz jarni, ha arra egyszer sor kerul. Egeszen mAs okb6l
nyflik ki zsebemben a bicska.
A mikrogepek aldasos elterjedAsAvel kapcsolatosan szamos
negativ jelenseg tapasztalhat6, amelyekrol mAr eleget hall -

hattunk, olvashattunk e lap hasAbjain is. Ha emIAkezetem nem
csal, akkor azokr6l a konjunkturalovagokrbl meg nem esett
sz6, akik onmagukat szoftverszerzdkAnt feltuntetve idegen
programokat olykor meglehetosen magas Aron Arusltanak,
ArtAkesftenek, As ezzel tovAbb zullesztik az egyAbkent sem tul

erkolcsos szoftverpiacot.
Azt hiszem, minden szoftveres orommel olvasta a Szerzoi Jogi
TorvAny m6dosftasar6l sz6I6 15/1983. (VII. 12.) MM szAmu
rendeletet, amely tobbek kozott megallapitja, hogy A szerzoi
jog azt illeti, aki a mOvet megalkotta (szerzo)".
EnnAI termAszetesebben aligha lehet ezt a tenyt megfogal-
mazni.
Anelkul, hogy neveket emlitenAk, nAhAny szoftverrel kapcso-
latban elmondom az eszreveteleimet.

zx 81
A birtokomban van egy lista, amellyel bizonyara sokan talAI-

koztak. Eredeti, angol programokrbl van szo, Arakkal megje-
lolve. 1983-ban As 1984-ben szAmos uzletrol van tudomAsom,
amely e lista alapjAn kottetett. NAhAny programnev As Ar:

LOADER
ZXAS
ZXDB
TOOLKIT
TOOLKIT 64K
MCODER
FORTH
ASSEMBLER
VU-FILE
VU-CALC

9 000
4 550
4 550
4 550
5 700
5 700
1Q000
7 960
6 820
6 820

ZX SPECTRUM
LAnyegesen hosszabb lista, hasonlb Arak, de arjegyzek nelkul.
NAhAny programnAv: SLOWLOADER, PASCAL, MONITOR,
MCODER. BASIC COMPILER, SPEC FORTH, VU-FILE,
VU-CALC, VU-3D, TASWORD stb. ...

Azt hiszem mindannyian tudjuk, hoi keszultek ezek a progra-
mok, As kik a szerzok. Azt is sejthetjiik, milyen j6 iizlet lehetett
ezeket a programokat osszegyGjteni, As kihasznalva a kon-
junkturAt, meregdragan piacra dobni, ArtAkeslteni. Sok ezer
forint egy mAsolasert As egy kazettAArt. Vajon milyen arAny-
ban reszesedtek az eredeti szerzok?

COMMODORE 64
MiutAn a ZX-uzletnek leAldozott, jott az uj gAp, uj programok.
Hasonlb listaval rendelkezem a kezdeti idokbol. E gApnAI
azonban ma is elAg nagy a zGrzavar.
A kozelmultban talAlkoztam egy 30 000 Ft-os Aron forgalma-
zott ADATBAZIS elnevezAsG programmal, amely kisArtetiesen
hasonllt a DATABANK nemet nyelvG megfelelojere. Ha a ma-
gyar nyelvG feliratokat visszafordltanAnk, csaknem teljes
lenne az egyezoseg. Annyi ugyanis a kulonbsAg, hogy vedett
lemezen kaphat6, nem mAsolhat6, As a megvAsArolt Icmezrol is

igen rapsz6dikusan toltheto be, tobbnyire nem sikerul.
Szinte valamennyi ismert szoftverforgalmaz6 vallalatunk Ar-
ajAnlatAban fellelhetok olyan programok, amelyek egy az egy-
ben megegyeznek az eredeti angol vagy nAmet vAltozattal, az
egyetlen kulonbsAg a copyright-ot kovetd megnevezAsben
van. PAIdAul a C^G-COMPILER a C£G Altai borsos Aron forgal-

SZAMITASTECNNIKAI MELLEKLET JAN U A
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mazott AUSTROCOMP. Konnyen felismerhetok a PRACTI-
CALC, a MULTIDATA, a DATAMAT es a CALC RESULT is,

mivel angolul vagy n6metiil, a MULTIDATA pedig sok nyelven

beszel.

Nehany ekezetes szovegszerkesztd mogott az EASY SCRIPT
vagy EASY WRITER lapul, magyar betOket is tartalmaz6 ka-

rakterkeszlettel. Ezeknel a programoknal fellelheto a „hozza-

adott ertek", de megis, nem lenne helyesebb egy magyar
karakterkeszletet arulni az EASY SCRIPT-hez?

IBM PC
Nezziink meg egy arjegyzeket. Helyenkent ilyen megjegyzese-
ket lathatunk: plusz rendszerszoftver 150 000. esetleg mas
osszeggel. N6hany reszlet egy szoftverlistabbl : MS-DOS.
PC-DOS verzi6k, XENIX, QNX, CP/M-86. dBASE-ll. dBASE-lll.

WordStar, termeszetesen BASIC interpreter. halbzati szoft-

verek stb. Egyik sem ingyen. s6t. . . tlek a gyanuperrel, hogy az

eredeti szerzok nem a magyar eladasokbbl tengetik eletuket.

Nemregiben egy eredeti, angol nyelvQ szoftvert arusitb aprb-

hirdetest olvastam. Potom 150 000-ert meg is vasarolhattam
volna. Megeri, ugye?
Ugy velem, minden szamitbgepet alkalmazb kollegam talalko-

zott mar hasonlb esetekkel, es megsem nyilt ki zsebeben
a bicska, nem Irt a BIT- LET-nek, a megbotrankozasat elnyomta
magaban, vagy eppen egy ilyen szoftver adott dtletet valaki-

nek a konnyu jovedelemszerzesre. Nem hiszem. hogy ez lenne

a helyes cselekves.

A Szerzoi Jogi Torvenyt mbdositottak, szuletdben az Elektro

nizalasi Kormanyprogram, es szamos int^zkedes hivatott a sza

-

mitastechnika terjedeset segiteni. Ma mar kaphat6k Magyar-
orszagon „gyartott" IBM PC/XT, IBM PC/AT kompatibilis,

valamint APPLE II szamitbgepek, 100-200 Ft-os dollararfolya-

mon.
Kaphatbk prima minosegu masolt, esetleg magyaritott prog-

ramok hasonlb vagy magasabb arfolyamon. Lophatbk ugyan-
ilyen szoftverek egy uveg konyakert vagy csereberelhetok
egymas kozt. esetleg intezm6nyesitett formaban. Egyik kolle-

gam trefasan jegyezte meg: „Ma minden vedelem legfeljebb

3 honapig el, a programodat ennyi ido alatt kell eladnod,
utana mar nelkuled terjed tovabb." A minap egy masik, kezdo
kollegam teljesen termeszetesnek tartva a hozzaallasat, ugy
nyilatkozott, hogy lemasol egy ket programot, belepiszkal,

vagy meg azt sem, es ismeretsegi korlben piacra dobja.

Ugy velem a szamitastechnikai piac, es ezen belul a szoftver-

piac erkolcsi szintjevel mindannyian tisztaban vagyunk. Ker-

dezem, vajon sziikseges-e, vajon lehet-e ezen valtoztatni?

Velomenyem szerint a hazai szoftverpiacbbl ki kellene szGr-

nunk azokat a programokat, amelyek szerzoi - mondjuk ki

egyenesen - kbzbnseges tolvajok. Meg kellene akadalyoz-

nunk, hogy egy palySzaton olyan programok ,,alkotbi" nyer-

jenek magas elismerest, dfjat, amelyeket nem a palyazb

keszitett. Ki kellene tehat t6pkednunk az idegen tollakat a ve-

luk ekeskedok hatsb fertalyabbl.

Nem tudom, sziikseges-e magyarazni, miert ez a nagy feneke-

des ? Vegyunk peldakent egy szoftverest, aki lopott programot
es sajat maga altal keszitett programot is egy forgalmazb
vallalatnak atadott.es az arbevetelbol a Szerzoi Jogvedo Hiva-

talon keresztiil mindket program utan szerzoi jogdijat kap -

Kisse bizarr, de elo k£p!
Hiszem, hogy egy nagy olvasbkbzbnseggel birb lap, igy a

BIT-LET - ha nem is kepes megoldani ezt a probl6mat -,

segithet peldaul azzal, ha a bizonyitottan lopott programokat
es ,,szerzoiket" kozzeteszi, tovabba ha a Szerzoi Jogvedo
Hivatal illetekeseivel riportot keszlt, es azt le is kdzli. Reme-
lem, hogy a mikrogepeket alkalmazbk tamogatnak egy ilyen

tervet, hiszen a piac megtisztltasa es tisztasaganak megorzese
valamennyiunk kozos e>deke

!

Herczeg Jdzsef 6723 Szeged, Jbzsef A. sgt. 69/ A

Oru/tunk Herczeg Jdzsef levelenek. Egyete'rtunk vele. Amikor
megkdrtiik, hogy az emlitett HstAkat, Arusltdval egyutt adja

kozre, mSr elbizonytalanodott. Azt irja: nincsenek per-

dontd bizonyfttkok a kezemben". S ez a do/og bokkendje.

Honnantol szAmit valami uj szoftvernek. Ki az. aki pontrdl

pontra osszehasonfitja a programokat? Hm... Neh6z ugy.

Egyszdvaf. amit Herczeg Jdzsef ir, ; 'az. Mi szfvesen v&llalko-

zunk a szoftvertolvajok kipelleng6rez6se're. De k6rjuk, aki ir

nekunk, s konkre't ptldAkat akar kozolni, ke/id bizonyite'kkal

rendelkezzen! (Legyen b/rtokAban a program mindket vi/fo-

zata - lehetdleg /egi/is mddon jusson hozz&. S termeszetesen
legyen keif6 tapasztalata mindktt programrdl.) Oszinte kfvAn-

csisiggal vtrjuk az olvasok reagi/Mt. Mi magunk pedig fol-

keressiik a szerzdi jogvtddt bizonyos informicidke'rt.

C-16 POLARKOORDINAtAS GRAFIKA
A Commodore 16 gepkbnyveben a LOCATE utasitas leirasanat olvas-

hato. hogy parameierkent nemcsak derekszogu koordinatak adhatbk

meg, hanem un. polarkoordinatak is. Ezt a ket koordinata koze ten

pontosvess?6vel kell jelezni a BASIC-interpretemek.

Ki'vancsi lettem. vajon mas grafikus utasitasoknal »s hasznalhatbk-e

a polarkoordinatak. (A gepkbnyvben nines utalas ra.) Orornmel ta-

pasztaltam. hogy mindenutt. ahol egy pontot kell megadm kft

koordmataval. ott a forditb felismeri a polarkoordinatakat is. Peldaul a

DRAW 1. 160.100 TO 50:30

utasitas a kepernyb kozep^rbl kiindulva 50 egyseg hosszusagu es a

fuggdlegessel 30 fokos szoget bezarb szakaszt rajzol. A

DRAW 1. 160.100 TO 70:30 TO 70:270 TO 70:150

utasttassal egy 70 egyseg oldalu szabalyos haromszog rajzolhatb.

A polarkoordmatakkal megadhatb egy kor koz^ppontja ts. Igy peldaul

a kbvetkezb program 15 olyan kort raizol. melyek koz«§ppontjai

ugyanazon a kbron vannak

10 GRAPHIC 1.1

20 FOR Fl = 24 TO 360 STEP 24

30 LOCATE 160.100

40 CIRCLE 1. 55. Ft. 40

50 NEXT
Az eddigi peldakbbl lathatb. hogy polarkoordinatak hasznalatakor a

ket 6rtek az uj pontnak az elbzb - pontosabban az un. pixel kurzor

altal meghatarozott - ponthoz viszonyitott helyzetet hatarozza meg.

Az els6 szam a r^gi bs az uj pont tavolsagat. a masodik a ket pont

alta! meghatarozott szakasznak a fuggblegessel bezart szoget jelenti

(fokban) A szoget az bramutatb jarasaval megegyezb iranyban kell

mem. Zitonyi Stndor

RtSZ-SCROLL SPECTRUMRA
Bizonyara sok programozbnak okozott mar tejtorbst a kovetkezbhoz

nasonlb problema:

Scrollozzuk felfele ugy a kepemybt. hogy

• felul egynehany sor maradjon erintetlenul (pi. fejlec vagy jate-

koknal pontszam kiirasa stb.):

• csak akkor scrollozzunk. ha a PRINT mar elegge a kepernyb aljara

irna;

• scrollozas utan meghatarozott nagysagu hely maradjon uresen a

kepernyb aljan.

• a kbvetkezb PRINT foiytatblagosan (termeszetesen feljebb csusz-

tatva. azaz a felcsusztatott reszhez k6pest foiytatblagosan) irjon.

Ezeket a kovetelmenyeket eleglti ki a kbvetkezb kis gepi kbdu program

a SPECTRUMon. amelyet a membriaban barhol (igy pi a legelsb sor-

ban egy REM utan irva) elhelyezhetunk
Kbdok decimalisan
33. 137.92
126
254. 8

48. 8

52
6. 20
205.0. W
23. 240
237.75. 1 36.92
195. 238. 13

ASSEMBLY lista

CIKL. LD HL.5C89H
LD A.(HL)

CP 8
JR NC. VEGE
INC [HI)
LD B. 20
CALL 0EOOH
JR CIKL

VEGE. LD BC.(5C88H)
JP 0DEEH

A bekeretezett szamokkal arihatjuk meg az alul keietkezb ures. vala-

mint a felul erintetlenul maradb sorok szamat.

Az elsb bekeretezett szam helyere (kbdja bmnaga) az alul keietkezb

ures sorok szamanal 3-mal nagyobbat kell Irni A mi szempontunkbbl

nem ures az a sor sem, ahova a legkbzelebbi PRINT ir. ha kulbn

pozicionalast nem alkalmazunk.

(Ezzel egyuttal meghataroztuk azt »s. hogy mit jelent az. hogy a

PRINT el<§ggb a kepernyb aljara ir". Ugyams ez kozelebbrbf azt jelenti.

hogy nines meg ez a meghatarozott nagysagu ures terulet a kbvetkezb

PRINT ek szamara )

A masodik bekeretezett szam helyere (kbdja onmaga) Irandb erteket

ugy kapjuk meg. hogy a felul erintetlenul hagyandb sorok szamat

kivonjuk 23-bbl

Azaz a peldankban felul 3 sor marad. alul pedig 5 ures sor keletkezik.

Ugyeljunk. hogy ezekkel a szamokkal ertelmes feltbteleket irjunk elb!

Termeszetesen ezeket az ertekeket akar a BASIC program futasa

kozben «s megvaltoztathat;uk. ha Igy van ra szukseg.

Errbl az ..bntevekeny" scrollrbl az SCR CT rendszervallozb nem

vesz tudomast. ugvhogy a megszokott ..scroll?" kerdes me*g sok

lapozas eseten sem jelenik meg. Hal&sz PSter

S7AMITASTECHNIXAI MEUEKIET J A N U A ft



A "RESTORE n" utasitSs megva!6sitasa a HT 1080 Z szamit6gepen.
A programba va!6 adatbevitel egyik lehets£ges (6s nagyszSmu adat eseten igen j6l

hasznalhatb) modja a "READ-DATA" utasltasper alkalmazSsa. P6ld3ul, ha egy
program sorin tcbb kulonbozd datlamot kell Iej6tszani, kezenfekvd egy-egy dailam
hangmagassag- 6s iddtartam-adatait, kulon DATA-sorokba (rni. A probl6m£t az qkozza,

hogy a READ utasitas sorban olvSssa ki az adatokat. pedig azokra (pgiddnkban a

ktilonbozS daltamokra) a programmenetek alakulasa szerint esetleg mas sorrendben
tenne szuks^gunk (peldaul visszate>n6nk egyes daiiamokra vagy kgsdbb kovetkezCre
ugranSnk.) A HT-1080 Z szamlt6g6pen az egyetlen lehetdseg. hogy megv3ltoztassuk
ezt a szigoru kiolvasasi sorrendet, a RESTORE utasitas aikalmazasa. Ennek hata*sara

a gep ujra a legelso adatt6l kezdi a DATA-sorok beolvasasat.

Ez szemmel Iathat6lag nem oldja meg a mi probtemankat. Nekunk arra van szuksegunk.
hogy az elSzmenyektol fuggetleniil megadhassunk egy tetszes szerinti BASIC-sor-
sz4mot, annak a DATA-sornak a sz£m£t, amit eppen be kell olvasni Vagyis ..ra sze-

retn^nk clmezni" a READ-utasitSst az n. sorra (mint ahogy az egyes szemelyi szamit6-

g6pek BASIC-interpretere Iehet6v6 teszi a "RESTORE n" utasitas segitsegevel.)

A feladat megoldasa viszonylag egyszeru. de a gep ROM-jSnak bizonyos ismerete>e

van hozza szuks6g. A rutin alkalmazdsa viszont nem ige>iye! tobbet a BASIC alap-

ismeretekneX
A beirand6 BASIC-program a kovetkezS:
1 DATA 205,127.10,235,205.44.27,11.237.67.255.64.201
2 FOR N-0TO 1 3:READ A:POKE 1 6448+ N,A:NEXT N
A program egy rovid g£pi k6du rutint visz be a memorial. Az 1. DATA sorba irt rutin

az attekinthet6bb mnemonikokkal:
CALL OA7F
'a ROM rutinja. afenti g6pi k6du program meghivasakor argumentumkent beirt szamot
(n) a HL regiszterpa>ba viszi

EX DE.HL
'megcser^lodik a HL es a DE regiszterpar tartalma

CALL 1B2C
'a ROM rutinja: megkeresi annak a BASIC-sornak a tenyleges cim6t, amelynek sor-

szcima a DE-ben van. A cimet a BC-be teszi

DEC BC
'1 -gvei csokkentjuk a kapott cimet, hogy a szuks^gesheiyre (a RAM -dm ele) mutasson
LD (40FF). BC
'a vegeredmenyul kapott cimet a DATA-mutat6 rendszervaltoz6ba toltjuk

RET
visszate>unk a BASIC-programba
A program lefuttatSsa ut^n a rutin betolt6dik a mem6riaba, egy olyan teruletre, ahol
a szSmitdg^p kikapcsolasSig megorz6dik. mig a BASIC-program k»tbr)4se (NEW)
vagy uj program beolvasasa ut£n is, amennyiben a gephez csak a szok^sos peritericikat

(tv, kazett£s magnetofon, esetleg printer) haszn^ljuk.

A rutin felhaszndtesahoz a kovetkezfiket kell beirnunk:
POKE 16526,64:POKE 16527,64
A=USR(n)
(ahol n eg^sz szSm vagy ilyen e>t6kG valtoz6: a megcimezni klvant BASIC-sor sor-

sz£ma. 'A' pedig tetszdleges v3ltozdn6v, amit m£s c6lra meg nem haszn^ltunk).
A fenti sor lehet egy program r6sze vagy kozvetlenul a billentyOzetrfil is beirhato.

A vegrehajt^s ut3n a kovetkezS READ-utaslt£s a megcimzett (az n.) sor utan kovetkezC
elso DATA-sor elsd adatSt fogja beolvasni, a tovabbi beolvasSsok pedig folytat6lagosan,

a szokSsos sorrendben tort^nnek. A rutint term^szetesen tetszdleges helyen, sziikseg

szerint tobbszor is felhasznalhatjuk.

Megjegyz4sek :

# a g6pi k6du program a mem6ria m^s cimdre is betolthetS, tetszdleges helyen futtat-

hat6. de ilyenkor term^szetesen ezt a cimet kell megadnunk a rutin meghivasakor.
• ha m2s g^pi k6du programot nem hasznalunk. a kezdScimet csak eloszor kell be-
irnunk (POKE-sor), a rutin k6s5bbi meghivasakor elegend6 a 2. sor, az A = USR(n)
beirasa (term^szetesen az aktudlis n sorszammal.)
Felfdldi Jdzsef 2020 Erd, B6ke t6r 4/A. L em 5.

A szerkeszto azert van.

hogy a lap olyan legyen.

mint amilyenek az olvasoi!

Meleg RESET ZX-Spectrumra
A Spectrumot g£pi nyelven programo-
z6k bizony^ra gyakran talalkoznak azzal

a p^obl^maval, hogy ez esetleges prog-
ramoz^si hiba miatt programjuk „el-

szall", vegtelen ciklusba keveredik
(,,leall"), vagy egyszerGen egy HALT
utasitas megallitja a processzort. Ezek-
b6l az aTlapotokb6l kilepni csak ujra-

inditassai lehet (tapfesziiltseg kikapcso-
lasa, hideg RESET), igy azonban a be-
g£pelt program elvesz.

A Z 80 mikroprocesszort e>p ilyen prob-
iemak elkeriilesere ellattak egy NMI
(nem maszkolhato megszakitas) beme-
nettel. amelyen megjeleno lelfuto el

hatasara a processzor az eppen futo
programot megszakitja 6s beiktat egy
rutint. (A programszamlal6 aktualis er-

teket a stack-be menti. majd szubrutin-
kent hivja az NMI rutint, amely a 0066H
cimen kezdddik, majd a RETN gepi
utasitas hatasara te> vissza az eredeti
programba.)
Az NMI akkor is hivhato, ha a program
a Dl utasitassal tiltja az INT maszkolhato
megszakitast. M^sr^szt az NMI priori-

tast elvez az INT-tal szemben, ha az
interrupt El-vel engedeTyezve volt. Ha
a 66 H cimre tehat olyan programot irunk,

amely a stack-et alapallapotba hozza
es a feihasznait rendszerprogramokra
ugrik, akkor a beirt forrasprogram 6s a
generalt kod megmentheto NMI beavat-
kozassal.
Ezt a lehetoseget azonban a ZX
Spectrum szamitbgep tervezoi szoft-

verileg letiltottak, ugyanis a 66H cimen
kezdodo ROM rutin a kovetkezo:

0066H NMI RUTIN
0067H
0068 H

006BH
006CH
006DH

006FH
0070

H

0071 H
0072H

NO-RESET

PUSH AF
PUSH HL
LD HL,
(NMIADD)
LD A,H
OR L

JR NZ,
NO-RESET
JP (HL)
POP HL
POP AF
RETN

Az NMIADD nevu rendszervaltozo a
RAM 23728; 23729 (5CBO-5CB1H) ci-

mein helyezkedik el, amelyik a szokasos
formaban (az elso byte-on az alacso-
nyabb helyiert6ku bitek) tarol egy cimet.
Ha ez a cim 0, vagyis a bekapcsolas 6ta
nem lett felulirva, akkor NMI eseten
a rendszer tbrleset vonja maga utan,
ha a cim felul lett irva, akkor nem enged
beavatkozast, tehat nem lephetunk ki

vele vegtelen ciklusbbl vagy HALT
allapotb6l.
Hogy a Spectrumot megis alkalmassa
tegyuk NMI kiszolgal^s^ra, tobb leheto-
s6g kinalkozik, (pi. a ROM-ot egy
27127 tipusu 16 KByte-os EPROM-mal
helyettesitjuk, amelynek 66H cimere
saj^t igenyeinknek megfelelo rutint ege-
tiink be.

Itt azonban a leheto legolcsdbb megol-
dassal foglalkozunk. Ha ugyanis az NMI
rutin 6D H cimen elhelyezkedo JR NZ
utasitast atjavitjuk JR Z utasitasra, ak-
kor az NMI kiszolgal^sakor az NMIADD
rendszervaltozb aTtal mutatott cimre
ugrik a v6grehajtas, ha a tartalom 0,

akkor nem tortenik beavatkoz^s. (Igy

teh£t a rendszer meg hideg RESET ellen

is vedelmet nyujt NMI esetln!)
Mivel a ROM tartalmAt megvaltoztatni
nem tudjuk, igy a 0006DH cimkombina-
ci6 eseten a ROM-ot tiltanunk kell.
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a ROMCS = H szinttel, es ezzel egy-

idoben egy 8 bites sinmeghajtbn keresz-

tul az adatsfnre kell juttatnunk a JR Z

utasitas k6djat a 28H erteket. Nyilvan-

valb, hogy az egesz aramkort a MEMRQ
(membriakivalasztas) es a RD (olvasas)

kimenetek akthv allapotaban kell enge-
delyezni. (Az aramkort Id. a mellekelt

abran.)
A megepitett aramkort a gep hatoldalan
elhelyezett kivezetesekre csatlakoztat-

iuk. Bekapcsolas utan rogton irjuk be

a valasztott NMIADD cimet! PI. a

POKE 23729, 18 : POKE 23728,28 parancs
biztosftja szamunkra, hogy a meleg
RESET kapcsolb mukodtetese eseten

a vezerles a 121 CH clmre ugrik, ahol is

a BASIC a mem6ria torlese nelkiil be-

jelentkezik. Hogy az aramkbrunk helye-

sen mukbdik-e, azt a csatlakoztatas utan

kiadott PRINT PEEK 109 utasitassal el-

lenorizhetjuk. Ha a tartalom a decimalis

40 erteket mutatja. aramkorunk jbl mu-
kodik. (Az aramkor csatlakoztatasa nel-

kiil e elm eredeti tartalma decimalis

32.)

Gepi program futtatasa elott mindig
allitsuk be a NMIADD cimet ujra.

Ugyanis azt egyes rendszerprogramok
(pi. EDITAS-48 v. Monitor 16) felulirjak.

Az aramkort jatekprogramokbbl val6

kilepesre is felhasznalhatjuk, ezaltal

a programmbdositas jbval egyszerGbbe
valik.

Jeney Tama's 1117 Budapest
Irinyi u. 42.

OGRAM

NMf

0V
I

> Meleg RESE'

RESET
=> Hideg RESET

COPY Ss TURB0 programok brt csertbe jitek-

programokat tudok adn/' fMM P4i, Bp. 1211 Jdncsics MihSly u. 85
III. 33.

Keresek olyan olvasdt. aki 71 99/4A gSppel
rendelkezik. Cser6fn6k bdrmilyen /Stikmodult

vagy Extended-Basic vagy Mini memory mo-
duli. De keresem a Pilot nevu j&te'kmodult

is. Adok 6rte Parsec nevu jate'kmodult.

if/. CzibdkK&lm&n. VirpalotadlOOKormoc-
banya u. 11. 3/12.

Segltsttget kirek T/S 1000- 1X81 -re irt 16

K-s ZX FORTH 64 oldalas kanadai kiadasu,

angol nyelvQ kdzikonyv torditasahoz. £n adorn

a konyvet. cseribe 1 pildinyt ktrek a fordi-

tasbdl.

Veres SSndor. 3529 Miskolc, Oszip Istvan u.

14. 1/1.

Commodore 16 6s Spectrum-programokat
cser6lek.

Bleszity Peter, P6cs, SzalaiA. u. 121a. 7622

SZAMITASTfCHNIKAl MELlfKLET JANUAR



G6I Tarnas (SalgotarjAn - Ybl Miklos ut 88.) o/vasonk Primo
t&bl&zatainak elsd r6sz4t mult havi szamunkban kozoltuk
Ime a tAblAzatok mAsodik r6sze, a szerzd bobesz6dunek 6ppen
nem mondhato bevezetd/'e've/

:

A Primo kommunikicids terulete a 4000H-43E9H (16384-
17385) clmeken foglal he/yet. A t£blazat tanulm&nyozAsa a g6p
mukdd6s6nek meg£rt£s6hez, a BASIC programok tetszoleges
elhelyeze'se'hez. sdt a program futis&ba torte'nd beavatkozas-
hoz adhat segltstget.
A kommunika'cids teru/et memoriate'rke'pe .

Memdriacfm
Hexa |

Dec

Memdr/ac/m
Hexa

|
Dec

4045 16453 -03

4000 16384

4003

4006

4021
4024
4027

402A

402

D

4033
4036
4039
403B
4C3C
403D

4040
1042

4043
4044

16387

16390

4009 16393

400C

400

F

4012

4015
4018

16396

16399

16402

16405
16408

401 B 16411

401 E 16414

16417
16420
16423

16426

16429

4030 16432

16435
16438
16441
16443
16444
16445

16448
164D0

1G4S1
16452

RST 08H : a kovetkezd byte 6s (HL) osszehason-
Iit6sa. Ha megegyezik, akkor RST 10H kovetke-
zik, egyebkent SN Error.

RST10H : programszoveg-elemzes, karaktervizs-

g£lat, betG-sz£m szetvalasztas.
RST 18H: HL-DE osszehasonlitasa, a jelzobitek
beallitasa: HL DE : C

HL > DE: NC
HL - DE:

Z

HL * DE: NZ.
RST 20H : a WRA1 szoftverregiszter tar talmanak
tipusvizsgSlata, a 40AFH (16559) cfmG rekesz
be£lltt&sa

RST 28H: JP 3148H (RET) szabadon felhasznal-
hat6 az ugr6 utasitSs atir^s^val.

RST 30H : JP 3148H (RET) szabadon felhasznal-
hat6 az ugr6 utasitas ^tlr^s^val.

RST 38H : JP 3148H (RET) felhasznalhatb az IM1
tipusu megszakitAsok kezel6se>e.
JP 3148H (RET): a 0005H sor hivja.

JP 0057H : a 0079H es 3079H sorok hivjak. NMI-
bol visszateres, ha nem volt megnyomva a

RESET gomb.
JP 0057H: a 004EH sor hivja. Visszateres NMI-
b6l, ha 4040-41 H (16448-49) cfmG rekeszpar
tartalma nem 0001 H.
JP0100H:a 3175H sor hivja. A RESET gomb
mGkodtet6se esetln inicializal^s kdzben ide-

ugrik.*

JP3148H (RET): a 311 EH sor hivja.

JP 3148H (RET) : a 30B5H sor hivja.

JP 3148H (RET): a 3FAFH sor hivja. A "
J

'* bil-

lentyOvel egyszerre mege>intett billentyQkbd-
hoz hozzAad 40H (64) e>t6ket 6s erre a cimre
ugrik (a ZX gepekhez hasonlb utasitasbevitei
val6sithat6 meg segedprogram segftslgeVel).*
JP 3935H : egy karakter beolvasasa billentyGrSI,

varakoz^ssal es hangjelzessel.
JP 35C7H: egy karakter ktvitele a kepernyo
kurrens pozici6j6ba, majd a pozfcid novelese.
JP 39CEH: egy karakter kiviteie a sornyomtat6
kurrens pozici6jaba. majd a pozicib novelese.
JP 0000H: 7 7 bekapcsotasi inicializalas

!

JP0000H: 7? bekapcsolasi inicializalas!

A k6perny6mem6ria kezdoclme.
A 0...63 cfmre kikuldott byte m^soiata.*
77
A szamit6gep REAL-TIME drajanak LSB . MSB
(3) byte-ja (t a C*20 ms).*
77
A periferiakezelo blokk elsd byte-ja. Ezt a cimet
helyezi el a szoftver az IX regiszterparba. s az

eltolasok innen 6rtelmezendok:
+ 00: az utolso billentyG karakter ASCII kddja.*

+ 01 : billentyG repeat szftmlalo.*
- 02: 0...5. bit: az utols6 aktiv gomb clme

6. bit: meg nem volt aktfv gomb
7. bit: UPPER allapot.'

4046 16454 04

4047 16455 +05

4048

4049

404A

404 B

404D
404

E

404 F
4050
4051
4052

4053

4054

4055
4056

16456

16457

16458

16459

16461

16462
16463
16464
16465
16466

16467

16468

16469
16470

4067

405A
405C

06:

07

08

09:

411 :

12:

+ 13:

+ 14:

+ 15:

+ 16:

^17:

18:

19:
20:

16471
16472
16474
16476

+ 21:
4-22:

'24:

26

406

D

405E
16477
16478

+ 27
-28

0. bit: billentyG specialis uzemm6d. Hata-
sa>a a "

T
" gombbal egyutt lenyo-

mott gomb k6dj£hoz 40H-t ad hozz£
1. bit: BREAK tiltas

2. bit: a kepernyo kurzora eppen vilagit

3. bit: nyomtat6n^laz"i"esa " "konver-
zi6 tiltSsa

4. bit: billentyG specialis uzemmbdban a
"

|
" gomb lenyomott allapotu

5. bit: 20 perces TIMER aktiv
6. bit: ha a 7. bit 0, akkor = 1 a vonalat

rajzolja, = 0 a vonalat torli (DRAW
rutin)

7. bit: inverz vonalhuzSs (DRAW rutin).*

BillentyG idozites. A szoftver 18H (24) er-

tekre allitja be, de atirhato 0...255 tetszo-
Iegese>t6kre (ittO 256!).*

0. bit: fuggoleges iras

1. bit: inverz rajzol£s

2. bit: pre-clear puffer
3. bit: pre-clear (elotorles)

4. bit: inverz karakter
5. bit: inverz ernyo
6. bit: alahuzas
7. bit: nyujtott karakter.*

A kepernyo kurrens X koordinataja
(X = 4 + karakterpozicib * 6).*

A kepernyo kurrens Y koordinataja
(Y = 1 +keperny6sorszam *12).*

A kepernyomemoria kezdocim MSB byte-

ja.*

A 80H (128)-t6l kezdddd k6du karakterek
karaktergener£tor-t6blaJ6nak kezddcime.*
Pattern regiszter.*

Pattern puffer regiszter.*
Nem hasznAlt.*
A sornyomtat6 maxim£lis sorhossza.*
A sornyomtat6 maximal is laphossza.*
A scrnyomtat6 soron beluli marad6kszam-
Ial6ja.*

A sornyomtatb lapon beluli maradlkszam-
lalbja/
A sornyomtatb soron beluli pozici6szamld-
I6ja.*

Nem hasznalt.
*

0. bit. nem hasznalt
1. bit: magndbeolvasiiskof nines szoveg-

irds a kepernyore
2. bit: van file-n£v a kereseshez
3. bit: nines hangadAs magn6ra iraskor
4. bit: TEST funkci6
5. bit: adatpuffer tele jelz£se

6. bit: input jelzesa
7. bit: nyitott file.*

: I/O puffer byte-szamla!6 (0. 255).*

I/O puffer elsd szabad byte-janak clme.*
I/O puffer kezddcime.*
Magn6 rekordtfpus k6dja:
Fejresz: 83H - programfile, 87H - adatfile

Adatresz: F1H- BASIC program, F5H -

SCREEN (ke>erny6mentes), F7H - adat-
file, F9H - assembler program,
Vegrlsz : 81 H - BASIC vagy assembler
program, B5H - SCREEN, B7H - adatfile,

B9H - autostartos assembler program.
Magnb hi bas rekordszamlalo (0. . .99 BCD). *

Magnb rekordszamlal6 (0. .99 BCD).*
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Magn6 fazisforditas jelz6 : nem 10H,
fordft - EFH. #

16480 +30: Magnbolvasaskor mert idoalap
*

16481 ^31 : Nem hasznalt.*

16482 A magn6r6l beolvasott file-nev puffer.

16498 ??
16512 DBL osztast segito kivonb szubrutin.

16526 1E4AH: FC Error belep6si cfme. ( Felhasznal6i

szubrutin kezdocime.)
16528 Veletlenszam generator munkaterulet.

16531 Az INP utasitas szubrutinja.

16534 Az OUT utasitas szubrutinja.

16537 ??
16538 1. RESUME jelzo.

2. Utols6 hibak6d.

16539 ??
16540 OUTPUT periferia k6dja: kepernyd O0H

nyomtat6- 01 H
magnb FFH.

16541 A kepernyosor merete: 2AH (42).

16542 Az utolsb tabulator pozicid.

16543 Nem hasznalt.

16544 A BASIC stringterulet kezdocime.
16546 A BASIC program kurrens sorszama
16548 A BASIC program kezdocime. Ez inicializalaskor

43EAH (17386) erteket kap, de atlrhatb 6s NEW
paranccsal beallfthatbk a rendszervaltoz6k.

16550 Kurzorpozfci6 a kurrens sorban.
16551 A billentyupuffer kezdocime. Ez inicializalas

utan 41E8H (16872). de atirhatb.

16553 INPUT periferia k6dja: magnb = 00H
billentyO - FFH.

16554 RND kezdoertek.
16555 A frissitoregiszter erteke

16556 Az utolsd veletlenszam.
16558 Valtozdnev kereses: uj valtozd

405 F 16479 29:

4060
4061
4062
4072
4080
408 E

4090
4093
4096
4099
409A

409 B
409C

409 D
409 E
409 F

40A0
40A2
40A4

40A6
40A7

40A9

40AA
40AB
40AC
40A E beirasa = 00H

kereses - FFH.

40AF 16559 A WRA1 szoftverakkumulator tipusjelzoje

:

INT (eg6sz) - 02
STR (karakteres) = 03
SNG (egyszeres pontossagu) 04
DBL (k6tszeres pontossagu) = 08.

40B0 16560 A kifejezesek kiertekelese alatt kozbulso ertek

tarolasa.

40B1 16561 A BASIC altal felhasznalhatb membriaterulet
vegcime. Ez inicializalas utan a RAM utolsb cfme
a kepernyomem6ria elott, de atirhatd es utana

a CLEAR 50 utasitassal allithatbk be a rendszer-

valtoz6k*
40B3 16563 A string muveletek munkateruletenek kovetkezo

szabad byte clme. 10 stringet tud kezelni, 6s tul-

csordulas eseten ST Error.

40B5 1 6565 A stringmOveletek munkaterulete 10*3 byte-on

a string hossza (1.) 6s cime (2-3.).

40D3 16595 A stringteruletre atirandb string lei rasa: hossz

(1.). cim (2-3.).

40D6 16598 A kovetkezo szabad byte clme a stringteruleten.

40D8 16600 1. A kurrens utasitas utols6 vegrehajtott byte-

janak cfme.
2. PRINT USING utasftasban formatum megha

taroz6.

40DA 16602 Az utoljara beolvasott DATA utasitas sorszama

-

nak 6rt6ke.

40DC 16604 FOR ciklus jelzoje: nines ciklus 00H
ciklus alatt - FFH.

40DD 16605 INPUT jelz6 : beviteli fazis alatt - FFH
egyebkent = 00H.

40DE 16606 1. READ jelzd: READ = 00H, INPUT - 01 H.

2. PRINT USING szoveges 6s numerikus vaito-

z6inak elvalasztasa.

40DF 16607 Gepi k6du program indltasi cfme.

40E1 16609 AUTO jelzd: nem AUTO - 00H, AUTO * 00H.

40E2 16610 AUTO uzemmbdban a kurrens sorszam.

40E4 16612 AUTO uzemmbdban a sorszamnovekmeny.
40E6 16614 1. Beviteli fazisban : az aktualis utasitas sor-

szama.
2. V6grehajtasi fazisban : a kurrens utasitas sor-

szama.
40E8 16616 FOR, GOSUB eset6n BASIC stackmutat6ja.

40EA 16618 A hibas sor sorszama.
40EC 16620 A hib6s sor sorszama.
40EE 16622 A hibas sorban a hiba bekdvetkezt6nek cime.

40F0 16624 Az ONERROR hibakezeld rutin cfme. (Ha nines

hibakezeld rutin = 0OO0H.)

40F2 16626 Hibakezeld rutin jelzdje: RESUME m 00H, be-

I6p6s = FFH.

Memoriaclm
Hexa I Dec

40F3 16627 Az I/O pufferben a tizedespont cime.

40F5 16629 BREAK, STOP eseten a kurrens sorszam.

40F7 16631 Hiba eseten az utols6 vegrehajtott byte cime.

40F9 16633 A skalaris valtoz6k tablazatanak kezdocime

40FB 16635 A tombvaltozbk tablazatanak kezdocime.

40FD 16637 A BASIC program I v6ltoz6k ut6ni szabad me-
mdriaterulet kezdocime.

40FF 16639 A READ utasft6ssal olvasott utols6 byte-ot

koveto elvalasztd karakter cfme.

4101 16641 A v6ltoz6k tipust6blaja, az A...Z betQkkel kez-

dodo v6ltoz6k tipusjelzoinek felsorolasa, a

DEF utasitasokkal ailithatbk.

411B 16667 Nyomkovetes funkcid jelz6: TROFF = 00H
TRON = AFH.

41 1C 16668 Aritmetikai muveletek munkaterulete
41 1D 16669 WRA1 szoftverakkumul6tor.
4125 16677 Aritmetikai mOveletek munkaterulete.

4127 16679 WRA2 szoftverakkumul6tor.
412F 16687 Nem hasznalt.

4130 16688 Nyomtatas alatt hasznalt pufferteriilet szamok
karakteres atalakitasahoz.

414A 16714 Duplapontossagu osztas ideiglenes munkateru-
lete (oszt6).

4152 16722 JP 1997H: (SN Error) CVI belepesi pontja.

4155 16725 JP 1997H: (SN Error) FN bel6p6si pontja.

4158 16728 JP 1997H: (SN Error) CVS bel6p6si pontja.

415B 16731 JP 1997H: (SN Error) DEF bel6p6si pontja.

415E 16734 JP 1997H: (SN Error) CVD belepesi pontja.

4161 16737 JP 1997H: (SN Error) EOF belepesi pontja.

4164 1 6740 JP 1997H: (SN Error) LOC bel6p6si pontja.

4167 16743 JP 1997H: (SN Error) LOF bel6p6si pontja.

416A 16746 JP1997H: (SN Error) MKIS bel6p6si pontja.

416D 16749 JP 1997H: (SN Error) MKS$ belepesi pontja.

4170 16752 JP 1997H: (SN Error) MKD $ belepesi pontja.

4173 16755 JP1997H: (SN Error) CMD be!6p6si pontja.

4176 16758 JP 1997H: (SN Error) TIMES bel6p6si pontja.

4179 16761 JP 1997H. (SN Error) ??

417C 16764 JP 1997H: (SN Error) FIELD belepesi pontja.

417F 16767 JP 1997H: (SN Error) GET belepesi pontja.

4182 16770 JP 1997H: (SN Error) PUT bel6p6si pontja.

4185 16773 JP 1997H: (SN Error) ??

4188 16776 JP 1997H: (SN Error) ??

418B 16779 JP 1997H. (SN Error) MERGE belepesi pontja.

418E 16782 JP 1997H: (SN Error) ??

4191 16785 JP 1997H: (SN Error) KILL bel6p6si pontja.

4194 16788 JP 1997H: (SN Error) £r bel6p6si pontja.

4197 16791 JP 1997H: (SN Error) ??

419A 16794 JP 1997H: (SN Error) fn belepesi pontja.

419D 16797 JP 1997H: (SN Error) INSTR bel6p6si pontja.

41 AO 16800 JP 1997H: (SN Error) ??

41 A3 16803 JP 1997H: (SN Error) ??

41A6 16806 RET: hivja a 19ECH sor (hibauzenet).

41A9 1 6809 RET: ??

41AC 16812 RET: hfvja a 1A1CH sor (foprogram elej6n).

41AF 16815 RET: hfvja a 0368H sor (??).

41B2 16818 RET: hfvja a 1AA1H sor (programbevitel).

41 B5 16821 RET: hfvja a 1 AECH sor (sorok rendez6se).

41 B8 16824 RET: hfvja a 1AF2H sor (sorok rendez6se).

41BB 16827 RET : hfvja a 1 B8CH sor (NEW parancs).

41 BE 16830 RET: hfvja a 2174H sor (??).

41 C1 16833 RET: hfvja a 032CH sor (az A-reg. kivitele a

409CH (16540) jelz6t6l fugg6 perif6ri6ra).

41C4 16836 RET: ??

41C7 16839 RET: hfvja a 1EA6H sor (RUNnn parancs).

41CA 16842 RET: hfvja a 206FH sor (PRINT parancs eleje).

41CD 16845 RET: hfvja a 20C6H sor (PRINT parancs).

41D0 1 6848 RET: hfvja a 2103H sor (soremel6s kifrasa).

41D3 16851 RET: hfvja a 2108H sor (PRINT), 6s a 2141 H sor

(PRINTTAB eseten).

41D6 1 6854 RET: hfvja a 219EH sor (INPUT utasitas eleje).

41D9 16857 RET : hfvja a 2AECH sor (MID $).

41DC 16860 "RET: hivja a 222DH sor (READ).

41 DF 16863 RET: hfvja a 2278H sor (READ) 6s a 2B44H sor

(LIST).

41 E2 16866 RET: hfvja a 02B2H sor (??).

41 E5 16869 ??

41 E8 16872 BillentyOpuffer terulet (256 byte).

42E9 17129 I/O puffer terulet (256 byte).

43EA 17386 BASIC programterijlet kezdete

Megjegyz6s: #
a megjelolt inform6ci6k a gy6rt6 szfvess6ge

utjan kerultek birtokomba.

S Z A M ITASTECHNIKAI MfUEKlET JANUAR



Kovetkezo szamunk: ^*™*nh*~^

A PRIMO-nyerd sorsol&s&t a novemberi szamunkban kozzetett elvek szennt megtartottuk. A BIT- LET karacsony nagy szamu nez<5t jelentett

a sorsolast aktusnak. Sajnos rossz hagyomanyaink folytatbdtak. Hiaba volt a karacsonyfa alatt a gep. a nyertes ezuttal sem volt jelen. Igy ezuton

gratulalunk Bereczkme Szekely Erzsebet pecsi palyazonknak. s kerjuk jelentkezzen telefonon szerkesztflsegunkben, hogy a gep atadasat meg-

beszeljuk.

ZSAKBAMACSKA-NYERO MEGOLPAS
Nezzunk el<3szor egy kicsit mas jatekot - ezt b) valtozatnak fogjuk nevezm. Most is felvaltva rajzolnak be 1-1 jelet a jatekosok a jatekmez<3be.

de azt nem figyelik. hogy a masodiknak van-e 5 jele egy sorban vagy egy oszlopban. (gy az els<5 nyer. ha a jatek folyaman sikerul neki 5 jelet

egymas melle vagy ala rakni. s a masodik nyer. ha a tabla beteteseig az els<5 nem tud nyerm. (Tehat ebben a valtozatban nines dontetlen.)

Azt fogjuk bebizonyitani, hogy a b) valtozatban a masodiknak van nyer<5 strategiaja. ebb(5l mar kovetkezik. hogy az eredeti - a) valtozatban

a masodik mindig el tud erni legalabb egy dontetlent.
,

.* • ..

Eldsidr egy egyszerObb seg6d6IIMs: ha 3x3-as palyan jatsszak a b) valtozatot ugy. hogy 5 helyett 3 jelnek kell lenm 1 sorban/oszlop-

ban. akkor a masodiknak van nyer6 strategiaja.

Indokl&s: tegyuk tel. hogy az els6 X. a masodik 0 jelet rajzol. Eloszor az els<5 rajzol valahova egy X-et. a masodik rajzoljon melle egy kort

(Ha mindket oldalara lehet, akkor mindegy. hogy melyikre.) Ezutan 3 esetet kulonboztetunk meg:

1. Els<5 a masodik jelet az el<5z<5 jelevel egy sorba rajzolja. Ekkor masodik rakja az 6 jelet ez ala az X ala. vagy ha az legalul van. akkor fole

2 A masodik X az elsovel azonos oszlopba kerul. Ekkor ebben az oszlopban meg van egy ures hely. a masodik rajzolja oda a 0-t.

3. A masodik X az elsdtdl kulonbozo" sorba is es kulonbozo" oszlopba is kerul. Ekkor masodik tegye a jelet az elSszor berajzolt x oszlopaba

6s a masodszor berajzolt X soraba.

Konnyen lathato. hogy ezek utan (mindharom esetben) a helyzet a kovetkezo" (Id. az abrakat!):

A masodik mar lefogott 2 sort es 2 oszlopot (azaz ezekben mar nem lehet 3X). s a maradek 1 sorban es 1 oszlopban csak 1 dbX van. az se a

metszespontban (hiszen minden X- nek vagy a soraban vagy az oszlopaban van kor). Ezek utan nyilvan csak a le nem fogott 1 sort es 1 osz-

lopot kell figyelni. Ha az els<5 a 3. jelet nem a metszespontba teszi. akkor a masodik oda rak egy kort. s ezzel a jatekot megnyerte. Ha elsO a

metszespontba rak akkor lehet. hogy vagy a sorban. vagy az oszlopban 2 jele van. a masodik a 3. helyre kenytelen rakni a 0-t. kulonben a 3.

X melle rak. Ekkor mar csak 1 vonal (sor/oszlop) van ..szabadon". s abban 1 db X van. (gy a kovetkezo" lepSsparban masodik biztosan tud oda is

rakni egy kort, s ezzel a jatekot megnyerte.
.. , ,

Tenunk vissza eredeti jatekunkhoz. A jatekmez<5t osszuk fel 2x2-es reszmez6kre. s a masodik jatsszon ugy. hogy mindig ugyanabba a reszme-

z6be rak amelybe az elsG. s minden egyes reszmez<5ben az el6bb leirt strategist alkalmazza. Ekkor els<5 semelyik reszmez<5ben nem tud 3 jelet

alMtasunkat belattuk.

x, o, x2
0 2

x2

Xi

o2

«1 x, Oi
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C-16 NYERO

K4rj(ik levigni
6s a levtlre

fetragatztani I

Bekuldesi hataridfi:
marcius 15.

Harom hbnapos palyazat kovetkezik! A nyeremeny pedig egy C 16-os. Ahogylatjak, nyertes kapja,

APISZ adja! Az az igazsag, hogy sokSig gondolkodtunk, milyen is legyen ez az uj palyazat. Miben

legyen uj 6s miben a regi ? Nos ugy gondoltuk, abban a regi, hogy g6pet lehet rajta nyerni. de abban

uj, mindenkeppen uj, hogy egy kereskedelmi vallalat emblemajat is magunkra vallaltuk ezen az

oldalon az olvas6k nyeresegeert. (Remeljiik, nem koveznek meg bennunket ezert.)

S hosszas vlvbdas ut$n ugy dontottiink, eljutott mar haz^nkban odaig a gepesft^s, hogy palyazdink

tobbsege tud valamicsk6t programozni, s g^phez is hozzajut valahol. Ezert hat olyan harom forduld

kovetkezik, amelyben egy-egy kis programot kell megfrni! Miel6tt az els6 feladatot elolvasnak,

n£h£ny Mtal&nos tudnival6:
1. A palyazat vegen a vegso sorsolasban a husz Iegeredm6nyesebb versenyzo vesz reszt. (Holtver-

seny eseten ennel tobb is, kevesebb is lehet!)

2. Kerjuk, hogy minden programot kell6ke>pen dokumentalva kiildjenek be. Tehat olyan hasznalati

utasftast mellekeljenek, amelybdl megtudhatjuk, hogyan is kell kezelni a programot. Valamint

roviden frjak le azt is, hogy a Iist6ban, melyik programresz hoi talalhatd. (Utbbbi helyett elegendo

a megfelelo kommentezes is.)

3. A programokat kazettan vagy lemezen ke>jiik bekiildeni. Ha kazettan kiildik, ugy kerjuk, hogy

mindket kazettaoldal eleje>e vegyeJc fol a programot legalabb ketszer-ketszer. Lemez eseten no

legyen a lemezen a bekuldott program tartozekain kfvul semmi. A lemezen Iev6 program neve pedig

egyezzen meg a paly£z6 nevevel.
ail

4 V^GUL A LEGFONTOSABB: PALYAZATOKAT AZ ALABBI GtPEKEN LEHET [ELKtSZlTENI

:

COMMODORE64,COMMODORE16, ZX 81, ZX SPECTRUM, HT-1080Z (regi vagy uj), PRIMO, VC20.

Ime az elsO feladat:
frjunk egy „notesz programot" hazi szamitdgepunkre. Lehessen barmelyik nap barmelyik Orajara

feljegyzest belrni, ezenklvul naphoz nem kotott feljegyzeseket, telefonszamokat, clmeket is.

A feljegyzett dolgokat Iehet6leg k6pes legyen kiilso adatrogzltSn is tarolni, s onnan visszaolvasni.

A feljegyzeseket lehessen minel tobbf6le m6don Iek6rdezni, pi. egy nap feljegyzeseire vagyunk

kivancsiak ; vagy arra, hogy egy bizonyos esemenyt mikorra jegyeztiink eld stb. A program lehetoleg

tudja az idei naptart.

A programokat ugy kerjuk bekiildeni, hogy mar legyenek „benne" feljegyzesek. tehat egybol le

lehessen kerdezni dolgokat. S ne feledj*k a kezelesi utmutat6t ! An^lkiil be sem toltjuk a programot I

J
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Tofd»'l(5 Doronkos Ifwe Hirrovat Csany Gyorpy. Vallate Poqany Gyorgy. Sorvezet6 Sz6kely Jen^ Posra Hatas/ P^n-


